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Ten oosten van Roermond ligt in de gemeente Schwalmtal het leuke plaatsje Waldniel met historisch 
centrum en smalle straatjes. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u door leuke straatjes van het 
dorp en dan loopt u door het mooie dal van de Kranenbach. Voorbij de buurtschap Ungerath loopt u onder 
de A52 door en wandelt u langs bosranden en door velden naar het dorpje Lüttelforst waar een café ligt om 
ites te drinken (ma-di gesloten).  U loopt even langs de Schwalm en dan gaat het door de velden en bossen 
terug naar Waldniel. Hier maakt u nog een leuk ommetje over verrassende paadjes en dan komt u bij het 
startpunt.  Onderweg staan enkele zitbanken.  
 
Startadres:  Marktstraβe 4, Schwalmtal - Waldniel. 
 

Parkeer op de parkeerplaats Rathaus, Pumpenstraβe 22, Waldniel.  Let op!  Alleen aan de rechterzijde kunt u 
langer dan 2 uur parkeren.  U kunt de wandeling ook starten bij de kerk van Lüttelforst, navigatie: Lüttelforst 109, 
Ga dan vanaf de parkeerplaatsen bij de kerk R de kasseienweg omhoog (links langs de kerk) en ga dan verder bij 
**** in punt 3.  
 

 
 

1025. SCHWALMTAL WALDNIEL 10,7 km 
 

Vanaf parkeerplaats Rathaus: 
Vanaf de parkeerplaats gaat u R de kasseienweg 
omhoog langs huisnr. 10. Boven aan de T-
splitsing bij het Marktplein gaat u L en bij huisnr. 
4 komt u bij het startpunt. 
 

1. Met uw rug naar huisnr. 4 gaat u R en neem de 
eerste weg L (Gartenstraβe).  Aan het eind van de 
rechts gelegen woningen gaat u meteen R over 
het trottoir en loop RD langs de St. Michaelkerk 
(1878-1883).  Meteen voorbij de kerk gaat u R over 
het klinkerpad.  Let op!  Tegenover de kerkdeur 
gaat u L over de parkeerplaats en na 20 m gaat u 
R over het klinkerpad richting Hotel Alt Neel. Aan 
de kruising loopt u RD (Markt) over het plein. Bij 
huisnr. 36 gaat u L over de klinkerweg. Loop het 
trapje omlaag en ga dan R de klinkerweg omlaag.  
Aan de Y-splitsing, voor hoog huis met trapgevel, 
gaat u L (Bleichwall) over de asfaltweg langs 
huisnr. 20.  Aan de 4-sprong gaat u RD. Meteen 
daarna gaat u R langs 3 garagepoorten over het 
pad. Aan de 3-sprong, met op bomen “S 2”, gaat 
u L. 
 

2. Steek schuin links de asfaltweg over en ga R 
over het pad met parkeerplaats en met links 
tennisbanen. Negeer na 30 m zijpad rechts en 
loop RD met rechts de vijver, waardoor het beekje 
Kranenbach stroomt.  Negeer zijpaden. Een eind 
verder, waar u inmiddels langs de Kranenbach 
loopt, buigt het pad naar rechts met links van u 
het talud van de doorgaande weg (Gladbacher 
Straβe/L371). Aan het eind van het pad gaat u L 
langs de doorgaande weg. (U loopt een stukje 
terug). Steek na 30 m, 50 m voor tankstation, 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga R de 
veldweg omlaag langs de hier brede Kranenbach. 
Negeer zijpaden rechts en volg geruime tijd het 
soms drassige graspad. Na 500 m buigt het pad 
naar rechts. Negeer zijweg rechts en loop RD 
over de klinkerweg. Na bijna 100 m gaat u aan de 
doorgaande weg L (Ungerther Straβe/K9) en u 
loopt door de buurtschap Ungerath. Na 200 m 

meteen voorbij huisnr. 131e gaat u bij 
oorlogsmonument, waarvan het kruis uit 1867 
stamt, L (Ungerather Straβe). Aan de 4-sprong bij 
verkeersspiegel gaat u RD omhoog en na 100 m 
gaat u boven R over de veldweg.   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Beneden steekt u de asfaltweg over en 
loopt u RD onder het autowegviaduct (A-
52/Roermond-Düsseldorf) door en volg RD het 
pad. Steek de doorgaande weg (Ungerather 
Straβe/K9 over en loop bij verbodsbord RD over 
de veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Na 600 m 
gaat u in het bos aan de kruising bij zitbank R 
over de bosweg. Negeer veldweg rechts.  Aan de 
T-splitsing gaat u L over de asfaltweg. Negeer 
bosweg links. Aan de kruising bij zitbanken gaat 
u L (A6).  Na 300 m gaat u aan de 3-sprong, met 
links gele stip op boom, R over de bosweg die na 
150 m bij het verlaten van het bos een graspad 
wordt, dat u RD volgt. Na 500 m gaat u aan 4-
sprong RD de smalle asfaltweg omlaag.  Beneden 
aan de T-splitsing in Lüttelforst gaat u R. Na circa 
50 m neemt u de rechter kasseienweg omhoog 
vlak langs de St. Jacobuskerk (1802), die een 
halteplaats is van pelgrims op weg naar Santiago 
de Compostella. (Naast de kerk is een leuk plekje 
met zitbank). **** Aan het eind gaat u RD (A5/A6) 
langs de doorgaande weg.  
 

4. Na ruim 100 m gaat u meteen voorbij huisnr. 
125 L (A5) door de bomenlaan.  Via brug steekt u 
de 45 km lange Schwalm, die bij Swalmen in de 
Maas stroomt, over en ga dan meteen R (A5) over 
het pad met rechts de beek. Aan de 4-sprong gaat 
u R de volgende brug over en volg de smalle 
asfaltweg.  
 

(Als u wilt pauzeren, neem dan aan het begin van de 
bebouwde kom de eerste weg R naar café Bolten, 
open van wo t/m zo vanaf 14.00 uur).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Na 20 m gaat u bij 
verbodsbord R omhoog.  
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Boven aan de 3-sprong gaat u R.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD over de veldweg. 
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD met links 
de bosrand.  Negeer zijpaden. Na bijna 600 m 
gaat u aan de T-splitsing L over de bosweg. Na 
bijna 100 gaat u aan de 3-sprong R over de 
bosweg. Aan de kruising RD. Aan de volgende 
kruising gaat u verder RD.  Via brug steekt u de 
snelweg A-52 over en volg RD de grindweg.  
 

5.   Waar de grindweg naar rechts buigt en een 
asfaltweg wordt, steekt u RD voorzichtig de 
doorgaande weg (Gladbacher Straβe) over en 
loop dan RD tussen de rood/witte paaltjes door 
over het pad.  Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u 
aan de 4-sprong RD over de asfaltweg.  Steek de 
doorgaande weg (Ungerather Straβe) over en u 
loopt via poort RD het park binnen van het 
Bethanien Kinder- und Jugenddorf. Loop RD over 
de klinkerweg. Aan de kruising bij zitbank gaat u 
L over het klinkerpad met rechts de vijver. Neem 
nu het eerste pad L langs een geel gebouw. Aan 

de T-splitsing gaat u R. Aan de kruising gaat u L 
door de poort, steek de asfaltweg over en loop 
RD over de parkeerplaats.   

6.   Volg RD het (voet)pad. Na 50 m gaat u aan de 
Y-splitsing R en via brug steekt u de Kranenbach 
over. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R het 
pad omhoog, dat naar links buigt. Neem het 
eerste pad R omhoog. Boven gaat u R over de 
asfaltweg. Meteen daarna, waar asfaltweg naar 
links buigt, gaat u R over het asfaltpad langs de 
ijzeren afrastering.  Let op!  Na bijna 100 m, vlak 
voordat de klinkerweg begint, gaat u L het paadje 
langs de muur omhoog. Negeer zijpaadjes links. 
Aan de T-splitsing bij parkeerplaatsje en 
lantaarnpaal voor de supermarkt met 
parkeerplaats gaat u R over het klinkerpad en 
loop dan de trap omlaag. Beneden gaat u L en 
meteen daarna gaat u R (Marktstraβe) terug naar 
het startpunt. 

 
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
 

Auteur: Jos Wlazlo 

 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


