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Tijdens deze gemakkelijke en rustige wandeling wandelt u over o.a. over veldwegen en langs bosranden en 
dan steekt u via een ecoduct de A73 over. Via het natuurgebied Beesels Broek loopt u naar de buurtschap 
Busserseind. Dan loopt u over leuke paden naar het drakendorp Beesel waar u het mooie kasteel 
Nieuwenbroeck passeert. Op de gezellige Markt kunt u pauzeren.  De terugweg gaat o.a. langs een mooie 
vijver en via veldwegen met rijen  bomen en bospaden loopt u via een fietsbrug terug naar Swalmen. U 
kunt ook starten aan de Markt in Beesel en pauzeren bij het sportcafé.   
 

Startadres: Parkeerplaats Sportcentrum Swalmen,  Peelveldlaan 40, Swalmen.  U kunt parkeren op de grote 
parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,34 km  2.30 uur  15 m  23 m 
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1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R over de parkeerplaats. Aan het einde van de 
parkeerplaats gaat u RD over het tegelpad en ga 
dan RD over het trottoir langs de doorgaande 
weg. (Peelveldlaan).  Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong R (Heydweg). Negeer zijwegen. Na bijna 
500 m verlaat u bedrijventerrein Reubenberg en 
de bebouwde kom van Zwjame. Aan de 3-sprong 
gaat u R. Meteen daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L (Heydweg). Voorbij huisnr. 51 
gaat u aan de 3-sprong bij ruiterknooppunt 3 RD 
(ruiterroute 28/pijl) over de weg door en langs de 
bosrand. Aan de 4-sprong bij wandelknooppaal 
(wkp) 62 gaat u L over de veldweg.  
 

(Mogelijk passeert u een eindje verder rechts bij 
omheind grasveld Schotse hooglanders (runderen 
met horens)).  
 

Aan de 3-sprong bij bord “Stiltegebied” gaat u L 
over de grindweg met rechts de bosrand.  Negeer 
bij wkp  83 bospad rechts en loop verder RD (47) 
over de grindweg en u passeert links een vijver. 
Steek de voorrangsweg over en loop RD (pijl) 
over de veldweg. Vlak voor de autoweg A-73 gaat 
u R over het graspad. Vlak daarna gaat u weer R 
en loop de trap omhoog.  Boven gaat u L en 
steekt u via het ecoduct (oversteekplaats voor 
dieren) de autoweg over.  Loop dan de trap 
omlaag en volg het pad, dat even verder  rechts 
(pijl) het bos in buigt.   
 

2. Aan de 3-sprong gaat u R (pijl) het bospad  
omlaag. Negeer paadje rechts.  Vlak daarna gaat 
u aan de T-splitsing bij wkp 47 R (46) over de 
grind- bosweg. (U loopt hier door het natuurgebed 
Beesels Broek). Aan de 3-sprong bij zitbank en 
wkp 46 gaat u L (43) over de bosweg.  Na 600 m 
gaat u aan de 3-sprong bij wkp 43 en het 
Bussereinds Kapelke (zie infobord) RD (42) over 
de asfaltweg. Vlak daarna voorbij wit huis (nr. 3) 
in de buurtschap Bussereind gaat u bij wkp 42 L 
(41)  over de veldweg met rechts in het weiland 
een “kunstwerk” (2018).  Aan de 3-sprong bij wkp 
41 gaat u R (40) door de bomenlaan. Aan de T-
splitsing gaat u R (pijl) over de veldweg/ 
bomenlaan.  Aan de asfaltweg gaat u L.  

(Even verder passeert u links het grote infobord 
“Schans tot Beesel”).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (Bakheide). Negeer 
meteen bij picknickanken brede klinkerweg links 
(Bakheide 2 A).  Na 200 m gaat u R (pijl) over het 
brede pad door en langs de bosrand. Negeer 
bospad links. Bij zitbank buigt de veldweg naar 
links met links de bosrand. Negeer zijpaden. Aan 
de 4-sprong bij wkp 30 gaat u L (25) met rechts 
het Huilbeekje en links de kasteelgracht.    
 

3. U passeert links kasteel Nieuwenbroeck en 
bijhorende gebouwen.   
 

(Het goed bestaat uit een 16e eeuws edelmanhuis 
met een poortgebouw op een omgracht terrein. 
 

Het kasteel  werd rond 1560 gebouwd. Het oudste 
gedeelte bestaat uit een L-vormig woonhuis met  
trapgevels. Het huidige uiterlijk dankt het kasteel 
mede aan verbouwingen, die plaats vonden rond 
1730 en 1760.  
 

Het bijbehorende park, dat zich zowel binnen als 
buiten de gracht bevindt, is in de 19e 
eeuw aangelegd).  
 

Aan de 3-sprong in Beesel bij wkp 25 gaat u L (1) 
over de klinkerweg. Aan de 4-sprong bij wit 
kapelletje (1910) gaat u RD.  
 

(Dit kasteelkapelletje werd in 1910 gebouwd in 
opdracht van de toenmalige kasteelheer Baron von 
Kempis. Het is een kruiskapel en jaarlijks wordt hier 
voor de sacramentsprocessie een rustaltaar 
gebouwd, waarbij de entree prachtig versierd wordt 
met een bloementapijt. Zie infobordje),   
 

Aan de 3-sprong gaat u R (pijl) richting St. 
Gertrudiskerk (1842). 
 

(In Beesel ziet u vaak aan woningen bordjes met een 
draak hangen. Beesel wordt ook wel het Drakendorp 
genoemd. Het Draaksteken is een groot theaterstuk 
dat om de zeven jaar in de open lucht wordt 
opgevoerd. Een evenement waar bijna het hele dorp 
een bijdrage aan levert.  
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In het park, waar u langs bent gekomen,  rond het 
Kasteel Nieuwenbroeck wordt een theater gebouwd 
en meer dan 500 acteurs voeren een historisch 
spektakel op.  
 

Ook een historische stoet met circa 1000 deelnemers 
vormt vast onderdeel van dit bijzondere evenement 
dat steeds in augustus plaatsvindt. Het stuk is 
gebaseerd op de legende van Sint Joris en de draak. 
In dit oude verhaal redt Joris de koningsdochter van 
het monster. Elke uitvoering van het Draaksteken is 
net iets anders dan de keer ervoor). 
 

Bij het mooie plein loopt u RD (Markt) met rechts 
herberg de Bongerd,  waar u kunt pauzeren. 
Meteen voorbij herberg de Bongerd gaat u bij 
afscheiding L.  
 

(Hier op het andere pleintje staan twee kunstwerken: 
De Drakenstaart en het Drakenmonument.  
 

Het Drakenmonument is een  draak van keramiek die 

op een sokkel staat van graniet keitjes. Op de drakenstaart 

staan 7 schubben; deze staan voor elke 7 jaar dat het 
drakensteken wordt opgevoerd. In iedere kronkel/bocht is 
een bankje verwerkt.    
 

Even voorbij het de drakenstaart staat links het 
eerste gemeentehuis (1876) van Beesel).   
 

Op het pleintje links naast de Gertrudiskerk (1942/zie 
infobordje), waar ook de voormalige pastorie staat, 
hangen aan de muur de vier grote kunstwerken “de 
terugkomst van de verloren zoon”, “de bekering van 
Saül (Paulus)”, “de opwekking van Lazarus” en “de 
verloochening van Jezus door Petrus”. Deze 
kunstwerken zijn een voorbeeld van de religieuze 
bouwkunst uit de kleiwarenfabriek St Joris Beesel. 
Zeker even gaan kijken). 
 

Meteen daarna aan de kruising bij wkp 1 loopt u 
RD (27/Markt). Vlak daarna aan de 3-sprong bij 
Ons Lieve Vrouwke van Beesel gaat u RD (Burg. 
Janssenstraat).  
 

(Dit keramisch beeld van het Heilig Hart van Maria 

met op het voetstuk twee keramische reliëfs is in 
1943 gemaakt door Terraco Beesel. Het beeld werd 
in 1946 uit dankbaarheid door de dorpsbewoners 
geplaatst. Het verving een in de oorlog verwoest 
beeld.  
 

Meteen links (1-3) passeert u de voormalige grote 
hoeve (1821) genaamd het Brouwershuis). 
 

Neem dan de eerste weg schuin R (Bovenste 
Solbergweg) met links de voormalige lagere 
school (1884/nu appartementen). De klinkerweg 
wordt een veldweg. Vlak daarna gaat u meteen 
voorbij groot ijzeren hek L (pijl) het pad omlaag.  
Negeer zijpaadje rechts en loop nu via het 
vlonderpad langs de rechts gelegen vijver “De 
Mortel” waaraan verschillende zitbanken en 
mooie treurwilgen staan.  
 

(Via infobord komt u meer te weten over het ontstaan 
van deze vijver).   
 

Aan de T-splitsing bij wkp 27 en picknickbank 
gaat u L (26) over het smalle pad.  Aan de 
doorgaande weg gaat u R (pijl). Meteen daarna 
gaat u aan de 3-sprong RD (pijl). Na 150 m gaat u 

aan de volgende 3-sprong L (Krietheuvel).   Aan 
alweer een 3-sprong RD.   
 

4. Aan de T-splitsing gaat u bij verbodsbord R 
(Kerstenbergweg/(pijl) over de smalle asfaltweg.  
Aan de 3-sprong bij wkp 26 gaat u RD (68) over 
de veldweg. Aan de 3-sprong bij wkp 68, zitbank 
en het  wit Bakhei’s kapelletje gaat u R (45).  
 

(De kapel stamt uit ca. 1870 en is toegewijd aan 
Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. De kapel staat 
onder een oude lindeboom In de achtergevel is het 
houten hagelkruis ingemetseld dat vroeger op deze 
plek stond. Met het houten kruis ging men vroeger op  
bedevaart naar Kevelaer, zo vertelt de overlevering. 
Zie infobordje). 
 

Een eind verder buigt de veldweg naar links en 
wordt een asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u RD 
(pijl) over de veldweg met de rij bomen.  Aan de 
3-sprong gaat u RD (pijl) met links de bosrand.  
Aan de T-splitsing bij wkp 45 gaat u R (48).  Na 
500 m bij lange rij bomen gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 48 RD (49). Let op! Na 100 m, einde 
bosstrook, gaat u bij kleine houten schutting L 
over het graspad met links de greppel/sloot.  
 

(Dit paadje kan soms moeilijk te belopen zijn. Is dit 
het geval loop dan verder RD over de veldweg. Aan 
de T-splitsing gaat u L (pijl) over de smalle asfaltweg. 
Negeer bij wkp 49 graspad links en loop RD (71). Ga 
nu verder bij **** in dit punt).   
 

Aan de T-splitsing voor bosrand gaat u R met 
links een greppel/sloot. Aan de volgende T-
splitsing bij wkp. 49 gaat u L (71) over de smalle 
asfaltweg. **** Negeer zijpaden.  
 

5. Aan de 4-sprong bij wkp 71 en voor 
picknickbank en infobord gaat u bij verbodsbord 
R (90) over de bosweg.  Na bijna 400 m verlaat u  
het bos. Let op! Bijna 100 m verder aan het einde 
van de bosrand en waar links een akker begint,  
gaat u L over het bospaadje met links een 
greppel.  Aan de smalle asfaltweg gaat u R met 
rechts de bosrand en links een rij bomen waar 
aan verschillende bomen vogelnestkastjes en 
zelfs enkele grote uilenkasten hangen. Bij zitbank 
buigt de asfaltweg naar links. Negeer bij wkp 65 
en stuw in het Teutenbeekje graspad rechts en 
loop RD (66).  
 

(Als u hier R over het graspad gaat, dan komt u bij 
infobord bij picknickbank meer te weten over het 
Teutenbeekje).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) het twee 
richtingen fietspad omhoog. Via brug steekt u de 
spoorlijn Roermond- Nijmegen en de autoweg A-
73 over en volg het fietspad.  Aan de T-splitsing 
in Swalmen gaat u bij wkp 66 L (62).  Bij 
pottenbakkerij “de Walsberg” gaat u schuin R 
over het paadje. Meteen daarna gaat u aan het 
fietspad R (pijl).  Steek via oversteekplaats de 
voorrangsweg over en ga R over het twee 
richtingen fietspad.  Aan de rotonde gaat u L 
(Peelveldlaan) richting Brüggen. Aan de 3-sprong 
gaat u RD en na 150 m komt u weer bij het 
startpunt.   


