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Leuke bospaadjes, heidepaadjes, knuppelpaadjes, beekjes en paddestoelen zijn de ingrediënten voor deze 
gemakkelijke en bosrijke wandeling. U wandelt eerst een prachtig stuk door de Hiepterheide en dan loopt u 
door natuurgebied Schuitwater naar een vlonder op de Broekhuizer Molenbeek, een schitterend plekje met 
zitbank. Na een stuk door de bossen steekt u het beekje de Baobel over en wandelt u door de mooie 
Swolgenderheide. Via leuke bospaadje bent u zo weer in het dorp bij het café met prachtig terras. Buiten 
het stuk door de bebouwde kom is de hele route onverhard en loopt deze over zandpaadjes die na regenval 
nog goed te belopen zijn.   
 
Startadres: Eetcafé Bej Ber, Monseigneur Aertsstraat 3A, Swolgen.  Het café is momenteel gesloten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,44 km 1.50 uur  13 m 15 m 
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1159. SWOLGEN 8,4 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het eetcafé 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u L 
over het trottoir en u passeert rechts de  
St. Lambertuskerk.  
 

(De oudst aangetoonde kerk op deze plaats was een 
zaalkerkje dat gebouwd was met ijzersteen. In de 
14e, 15e en 16e eeuw werd het kerkje verder 
uitgebouwd. Eind 1944 werd de kerk door 
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen, waarbij 
de toren, het dak, de gewelven en een pilaar verloren 
gingen. In 1952 begonnen de herstelwerkzaamheden 
en werd o.a. de kerk in de lengterichting vergroot. De 
kerk  werd  vrijwel tweemaal zo groot en er kwam 
een nieuwe toren. In 1953 werd de kerk ingewijd). 
 

Loop nu verder over het trottoir langs huisnr 2 en 
u loopt de Schoolstraat in, die u circa 600 m RD 
blijft volgen. Aan de 4-sprong gaat u RD 
(Schoolstraat). Negeer zijweg rechts 
(Lambertusstraat). Aan de kruising gaat u RD 
(Schoolstraat). Negeer zijweg links (Vlasweg) en 
dan passeert u hoveniersbedrijf De Middelplas 
met mooi aangelegde tuinen.  Voorbij huisnr. 25 
gaat u bij verbodsbord en bordje Stiltegebied L.  
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L over de 
veldweg langs de hoge afrastering.  Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD over het bospaadje.  
Aan de 3-sprong voor begroeid pad gaat u L over 
de heuvel. Let op!  Voorbij de heuvel neemt u het 
eerste bospaadje R. Vlak daarna gaat u aan de 4-
sprong met begroeid pad RD.    
 

2.   Aan de ruime kruising bij markeringspaal (mp) 
gaat u RD over de bosweg.  Aan de kruising bij 
houten hek gaat u R over de veldweg met links 
van u grasland.  Negeer klaphek rechts en negeer 
veldweg links. U passeert een greppel en volg de 
veldweg langs de bosrand. Aan de T-splitsing 
voor heidegebied gaat u L.  Voorbij veerrooster 
gaat u aan de 3-sprong bij infobord en wegwijzer 
R (7) over de veldweg door de Hiepterheide.  
Negeer smal paadje rechts. U passeert een 
klaphek en volg het pad (pijl) door de heide.  Aan 
de T-splitsing bij mp gaat u R. (U verlaat hier de 
route van de pijl). U passeert een veerooster en 10 
m verder gaat u aan de 3-sprong L over het 
graspad. Aan 3-sprong gaat u R over de greppel 
met rioolbuis en boom erin. 
 

3. Volg het paadje door de heide.  Na 30 m gaat u 
aan de Y-splitsing L met rechts het heidegebied. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl) 
door het klaphek. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong RD (62).  Aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp)  62 gaat u RD (63) langs 
de bosrand.  Circa 10 m vóór de T-splitsing bij 
picknickbank gaat u bij afsluitboom R (63) over 
het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u R (9) over 

het bospaadje langs de greppel.  U passeert 
enkele knuppelpaadjes en dan steekt u via een 
bijzonder leuk bruggetje de Broekhuizer 
Molenbeek over. Volg dan verder RD (pijl) het 
graspaadje langs de beek door het natuurgebied 
Schuitwater.  
 

(Het Schuitwater, is een zeer gevarieerd 
natuurgebied rond een oude Maasgeul. Door de 

oude Maasgeul stroomde vroeger wel water, maar 

toen de Maas minder water ging voeren, raakte de 
geul geïsoleerd. In de 18e eeuw is hier  veen 
gewonnen om als brandstof te dienen. Zo is opnieuw 
open water ontstaan. Eind 2003 zijn in de oude 
Maasmeanders in het Schuitwater bevers uitgezet).  
 

Na enige tijd buigt het pad R (pijl) over een mooi 
knuppelpad.   
 

4. Aan de T-splitsing bij infobord gaat u L. Meteen 
daarna gaat u R over het knuppelpad tot bij 
zitbank, midden op het water, een leuke 
pauzeplek! Loop het zelfde stukje terug en aan de 
3-sprong bij infobord gaat u nu RD (pijl). Voorbij 
volgend mooi knuppelpaadje gaat u aan de 3-
sprong RD (9).  Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong bij picknickbank, infobord en wegwijzer 
RD (20/38) door het klaphek. Meteen voorbij het 
klaphek gaat u RD (38) over het heidepaadje. Aan 
het eind gaat u door het klaphek en meteen 
daarna gaat u aan de kruising RD (pijl) over het 
bospad.  Aan de T-splitsing gaat u R. Na 20 m 
gaat u aan de Y-splitsing L (Schuitwater).  Aan de 
T-splitsing bij mp gaat u R over de bosweg.  Na 
100 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong L over de 
bosweg.   
 

5.   Aan de T-splitsing voor akker gaat u L. Na 30 
m gaat u aan de 3-sprong RD over de bosweg.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij mp R over het 
bospaadje.  Aan de T-splitsing bij mp gaat u L 
over de bosweg.  Na 60 m gaat u aan de 3-sprong 
RD.  Na 80 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl) over 
het bospaadje met links grasland.  U steekt het 
beekje de Baobel over en volg het zandpaadje 
langs de Swolgenderheide.  
 

(Mogelijk komt u hier Schotse Hooglanders (runderen 
met horens) tegen, die het gebied hier open houden).  
 

Aan de T-splitsing bij mp gaat u R over de 
zandweg. Na 100 m gaat u L via het klaphek de 
Swolgenderheide op en ga dan meteen L over het 
bospaadje.. Aan de kruising bij wkp 31 gaat u RD 
(32) over het bospaadje.  Let op!  Aan de 3-
sprong  met rechts een zandheuvel gaat u R (pijl) 
de zandheuvel omhoog en volg RD het pad 
omlaag. Houd L aan over de volgende  
zandheuvel.  
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Volg dan RD het zandpaadje en daarna loopt u 
RD (pijl) over het bospaadje.   
 

6.   Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing L 
(pijl) over de bosweg.  Na bijna 50 m gaat u aan 
de 3-sprong RD (pijl).  Na de volgende 40 m gaat 
u aan de 3-sprong R (pijl) over het bospaadje.  
Het paadje loopt door een donker naaldbos. Aan 
de T-splitsing bij mp gaat u R over de bosweg. (U 
verlaat hier de gele pijl).  Let op!  Na ca. 100 m gaat 
L  over het bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u R 
en meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R 
over het pad dat licht omhoog loopt. Aan de 
ongelijke 4-prong gaat u RD.  Aan de 3-sprong 
gaat u R over de bosweg.  Steek de bosweg over 
en loop RD over het bospaadje.  Aan de 5-sprong 
bij MTB paaltje gaat u precies RD (dus het tweede 
pad van links).  Aan de kruising bij boomwortel 
gaat u L omlaag en na 2 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD (groen MTB).   
 

7. Aan de 5-sprong, met boom in het midden, gaat 
u precies RD (groen MTB) met links een 
picknickbank op de heuvel.  Let op! Aan de 3-
sprong, waar  de groene MTB route naar rechts  
langs de afrastering buigt, gaat u RD over de 
zandheuvels en loop dan RD over het bospad.  
Let op! Circa 50 m verder gaat u voor zandheuvel 
aan de 3-sprong bij mp L over het bospaadje.  Na 
30 m gaat u aan de kruising RD omhoog.  Aan de 
T-splitsing gaat u L over de bosweg.  Aan de 
kruising gaat u RD (Hubertusstraat) en u loopt 
weer Swolgen binnen.  Neem de eerste 
klinkerweg L (Pastoorswal).  Tegenover huisnr. 7 
gaat u R door het parkje. Aan de asfaltweg gaat u 
R.  Aan de voorrangsweg gaat u R en u komt 
weer bij de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het prachtig terras, nog iets kunt 
eten of drinken. De uitbaters vernemen graag wat 
u van de wandeling vindt. 

 

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.   

 
 

 


