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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke wandeling door het Schwalmtal wandelt u door bossen en velden 
naar het gehucht Schwaam. De terugweg gaat door prachtige stukken langs de Schwalm.  Halverwege kunt 
u pauzeren bij restaurant Molzmühle maar er staan ook voldoende zitbanken onderweg.  Aan het eind is 
een mooi tuinterras met Kaffee und Kuchen. 
 

Startadres: Parkeerplaats Bauern Café Bolten, Lüttelforst 185 Schwalmtal (Lüttelforst).  
Parkeer tegenover het café op de parkeerplaats. Als deze is afgesloten kunt u bij de kerk parkeren. Met de rug 
naar de kerk gaat u rechts en ga voor huisnummer 135 rechts verder bij *** 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,48 km  2.55 uur  59 m  59 m 
 

 
 

1047. SCHWALMTAL (Lüttelforst) 13,5 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang gaat u R. Aan de T-
splitsing gaat u R langs de doorgaande weg en 
negeer 2 zijwegen links. Voorbij huisnr. 135 gaat 
u bij *** wegwijzer en verbodsbord L de asfaltweg 
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD (A6) langs 
de hoogspanningsmasten. Aan de kruising bij 
zitbank gaat u R.  Aan de volgende kruising gaat 
u L over de veldweg. U loopt het bos in. Aan de T-
splitsing gaat u R (A6) over de bosweg.  Aan de 
kruising gaat u RD langs een akker.  Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u RD over de bosweg. 
Negeer zijpaden. U passeert een boshut genaamd 
“De Hoot-Hötte”. Aan de ruime kruising gaat u RD 
(A6).  Bij ijzeren hek ziet u rechts een grote 
zandgroeve met hier en daar een doorkijkje. Na 
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong RD 
(A6/ruiterpad). Voorbij slagboom en 
parkeerplaats gaat u aan de doorgaande weg R 
en negeer meteen bospaadje links.   
 

2.   Aan de 3-sprong bij bord “Naturschutzgebiet” 
en verbodsbord gaat u L over de bosweg.  Aan 
het eind van de houten schutting gaat u aan de 3-
sprong bij bord “Naturschutzgebiet” L verder 
langs de schutting.  Op de hoek van de schutting 
gaat u aan de 3-sprong R (A6) over het bospad. U 
passeert 2 bruggetjes en volg verder het bospad.  
Negeer zijpaadje links en volg de route A6.  Aan 
de kruising bij bord “Naturschutzgebiet” gaat u 
RD richting bordje “Wegberger Naturwald 
Schleife (WNS)”. Steek de doorgaande over en ga 
L.  Na 100 m gaat u R (bordje WNS/E8/geel/rood) 
over het bospad.  Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u RD. Negeer na 30 m begroeide bosweg 
rechts. Aan de 3-sprong, met links een weiland, 
gaat u R (bordje NWS volgen) het bospad omlaag 
en dan omhoog.  
 

3.   Boven aan de T-splitsing gaat u R (bordje 
NWS/geel/rood).  Negeer zijpaden. Tegenover 
links staand huis gaat u R (bordje 
NWS/A8/geel/rood) over het bospad. Negeer 
zijpaadje rechts. Vlak daarna gaat u aan de 
schuine T-splitsing R (A8/geel/rood) langs een 
zitbank. Aan het eind bij restaurant de Molzmühle 
(met terras) gaat u L over de asfaltweg.   
 

(Eind 14e eeuw werd de Molzmühle onder de naam 
Oetheser Mühle voor het eerst genoemd).  

Neem dan de eerste bosweg schuin R omlaag. 
Negeer na 20 m 2 zijpaadjes links. U passeert een 
bruggetje en aan de ongelijke 4-sprong loopt u 
RD over de asfaltweg langs de hoge haag met 
links een weiland.  Aan het eind volgt u RD het 
graspad.  Aan de 3-sprong in het bos gaat u RD 
omlaag. Aan de T-splitsing bij bord 
“Naturschutzgebiet” gaat u R (geel/rood).    
 

4.   Na geruime tijd verlaat u het bos en steek dan 
meteen L (A1) via stapstenen het beekje over en 
volg het bospad. Aan het eind komt u na de 
stapstenen aan de asfaltweg en steekt u L (A8) de 
Schwalm over en volg dan de asfaltweg door het 
bos.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (A8).  
Volg de weg met links de boerderij, met open 
loods en rechts een weiland met kippen. Na 
geruime tijd negeert u veldweg links en loopt u 
door de buurtschap Schwaam, met mooie huizen 
met rieten daken. Aan de T-splitsing gaat u R. 
Aan de 3-sprong, voorbij Gasthof Timmermans, 
gaat u L.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD langs de doorgaande weg.  
 

5. U loopt het dorp uit. Voorbij huisnr 52 en 
wegversmalling gaat u bij bord “Naturschutz-
gebiet” R (A6/geel/rood) over de veldweg langs 2 
zitbanken. Volg geruime tijd het pad langs de 
bosrand. Aan de 3-sprong bij bord 
“Naturschutzgebiet” buigt het pad naar rechts 
(A6/geel/rood).  Negeer zijpaden. Aan de T-
splitsing gaat u R (geel/rood) over de asfaltweg 
door het bos.  Vlak vóór de brug gaat u L 
(geel/rood) over het grindpad langs de 45 lange 
Schwalm, een zijrivier van de Maas.   
 

(De Swalm ontspringt zuidelijk van de Duitse plaats 
Wegberg en stroomt bij Swalmen (tussen de 
buurtschappen Wieler en Rijkel) in de Maas. Het 
riviertje heeft een verval van 72 m en de laatste 12 
km stroomt het door Nederlands grondgebied).  
 

Aan de kruising bij brug gaat u RD.  Aan de 
volgende kruising gaat u R de brug over en volg 
de asfaltweg.  Bij de rood/witte paaltjes gaat u R 
terug naar café Bolten, waar u o.a. heerlijke 
Kaffee und Kuchen kunt krijgen. Aan de 
achterzijde is een mooi tuinterras.

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.   


