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Tijdens deze gemakkelijke, afwisselende en waterrijke wandeling wandelt u langs de waterplassen  Oebeler 
Bruch, Dahmensee, Coenen Benden en langs de meanderende Schwalm naar Schloss Dilborn. Vervolgens 
loopt u langs de Schwalm naar Brüggen waar u een rondje maakt door het park waar u o.a. een prachtige 
bijzondere vijver passeert.  In Brüggen loopt u via de burcht, waar u even naar twee plekken loopt, waar 
vroeger torens van de burcht stonden, naar het in het centrum gelegen Burgcafé. Een fijne pauzeplek waar 
u kunt lunchen of genieten van vers gebak.  U loopt het stadje uit naar het Herrenlandpark en via enkele 
leuke bospaadjes komt u in de buurtschap Oebel.  Via boswegen wandelt u door het Brachterwald terug 
naar de parkeerplaats. U kunt ook starten in Brüggen bij het Burgcafé, start dan bij punt 5. 
 
Parkeerplaats nabij de waterplas Oebeler Bruch, navigatie (ongeveer) Swalmener Straβe 3, Brüggen.  
U rijdt vanuit Swalmen over de Bosstraat de Duitse grens over.  Negeer parkeerplaats (bord P) rechts en 
links (bord P).  Bij volgend bord P en bord “Landschaftschutzgebiet” gaat u R over de grindweg (dit is 4,3 
km na grens)  en u bent op de parkeerplaats.  (Deze grindweg ligt 400 m vóór de links gelegen fabriek Röben 
Tonbaustoffen, Swalmener Straβe 3, Brüggen. Als u de parkeerplaats niet kunt vinden draai dan bij de fabriek om 
en rij 400 m terug).   
 
Startadres: Burg Café Oomen, Klosterstraβe 50,  Brüggen. Tel: 0049-21635285.  Geopend: maandag t/m 
zaterdag van 06.00 tot 18.00 uur, zondag van 08.00 tot 18.00 uur.  (Start bij punt 5). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,31 km  2.45 uur  29 m  54 m 
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1322. BRÜGGEN 12,3 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de houten 
brug, die u oversteekt. Meteen na de brug gaat u 
L over het pad met links de Mittelgraben  en 
rechts het grote meer Oebeler Bruch, een  
voormalige grindgroeve.  
 

(De andere meren, die u tijdens deze wandeling nog 
passeert zijn allemaal voormalige grindgroeves).    
 

Let op! Na 600 m bij de tweede metalen afvalbak 
gaat u R over het smalle bospad.  (Dit is circa 100 
m vóór de asfaltweg). Na 100 m gaat u voor de  
Dahmensee R. Negeer zijpaadjes rechts en volg 
het smalle pad links om de Dohmensee heen. 
(Even verder ziet u rechts weer het meer Oebeler 
Bruch). Na 400 m, einde meer, loopt u RD over het 
bospad dat naar rechts buigt. Steek vlak daarna 
bij brug de asfaltweg (Am Dahmensee) over en 
loop bij verbodsbord RD (X/E8/geel-rood) over de 
veldweg met rechts de Schwalm en links de plas 
Coenen Benden, later Diergardtscher Kanal. (Hier 
aan de asfaltweg ziet u rechts een grote 
parkeerplaats). Na 400 m buigt bij camping het pad 
via brug naar rechts en even verder naar links 
met dan links van u de Schwalm.   
 
2. 400 meter verder gaat u aan de T-splitsing bij 2 
bruggen L de brug over. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij zitbank en infobord gaat u R over het 
grindpad richting Schloss Dilborn/Burg Brüggen 
met rechts de meanderende Schwalm.  Volg nu 
geruime tijd het grindpad.  
 

(Na 400 m passeert u rechts het symbool van 
Saturnes (zie infobord).   
 

Na 1 km gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en 
het symbool Jupiter (zie infobord) R (geel-rood) 
de brug over en volg verder het grindpad met 
rechts de meanderende Schwalm.   
 

(Na 100 m passeert u rechts een zitbank, die vlak 
langs de Schwalm  staat. 200 meter verder meteen 
voorbij picknickbank en bij vijver en insectenhotel 
passeert u links het symbool van Mars (zie infobord)).   
 

Boven aan de kruising bij zitbanken en infobord 
gaat u R richting Schloss Dilborn en via houten 
brug steekt u de Schwalm over, die nabij Rijkel 
(Swalmen) met de naam Swalm in de Maas 
stroomt.  
 

(Op dit punt komt u straks terug. U maakt nu een 
uitstapje naar kasteel Dilborn .  
 

Negeer meteen na brug graspad links.  Aan de 3-
sprong bij speeltuin gaat u R over het grindpad 
met links de speeltuin. Voor ijzeren hek buigt het 
pad naar links met rechts een rechthoekige vijver 
met veel kroos. Loop dan RD het betonnen pad 
omhoog gelegen tussen twee gebouwen. Boven 
aan de klinkerweg gaat u R. (U loopt hier over het 
terrein van ViaNobis Jugendhilfe).  Na 50 m bij mooi 
gebouw met torentjes en voor begin afrastering 
gaat u R (Fachdienst) het klinkerpad omlaag. Na 
20 m gaat u L het klinkerpad omlaag.  Vlak voor 
het kasteel neemt u het tweede (brede) klinkerpad 
R. Negeer zijpad rechts.  
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Aan de 4-sprong bij brug gaat u L over het 
graspad met rechts de Mühlengraben en links de 
gracht van het kasteel.  
 

(Aan het eind van de gracht heeft u mooi zicht op het 
grote Schloss Dilborn, dat voor het eerst in 1363 als 
waterburcht werd  genoemd. Het huidig gebouw 
dateert uit 1752). 
 
3. Loop nu terug. Bij brug (hier bent u al geweest) 
gaat u R. **** Negeer zijpaadje links. Voor het 
kasteel gaat u L het klinker- betonnen pad tussen 
de struiken door  omlaag. Bij het grote gebouw 
gaat u L over het grindpad met rechts de 
speeltuin. Het grindpad buigt naar rechts. Aan het 
einde van de speeltuin gaat u L en u steekt weer 
de houten brug over. Aan de kruising bij 
zitbanken en infobord gaat u nu R het pad omlaag 
richting Brüggen met rechts de Swalm. Na 500 m, 
aan de doorgaande weg, gaat u R de brug over en 
volg de doorgaande weg die naar rechts buigt.  
150 m na de bocht naar rechts gaat u meteen na 
de brug bij verbodsbord L (Laarer Bach/geel-
rood) over de asfaltweg. 
 

(Even verder passeert u rechts enkele aardige 
optrekjes met bruggetjes).  
 

Bij het laatste “huis” bruggetje rechts negeert u 
bospad links richting vijver. 50 m verder  gaat u 
bij zitbank L  de bosweg omhoog richting Borner 
See. Meteen na de houten brug gaat u aan de 3-
sprong L over het grindpad met links de 
bijzondere plas waar de Schwalm doorheen 
stroomt,. met het dode hout. 
 

(Hier bij de brug ziet u voor u de voormalige  
Vennmühle, een oliemolen die in 1473 is gebouwd en 
die na een brand in 1928 is stilgelegd).   
 

Negeer zijpaden en blijf het pad via bruggetjes 
RD volgen met rechts en even verder links van u 
de Schwalm. Na 500 m gaat u R over de 
parkeerplaats. Negeer brug rechts en loop RD het 
park binnen. Meteen voorbij houten brug in het 
park gaat u L over het grasveld met links een 
kronkelend beekje dat richting houten brug gaat.  
 

(Hier ziet u bij molensteen de Brüggener Mühle, die 
voor het eerst in 1289 als korenmolen genoemd werd 
en die tot 1955 in bedrijf was. De watermolen hoorde 
bij de burcht. Links van de watermolen ziet u de oude 
Schwalm stadspoort (1770/poort in gebouw), een van 
de twee stadspoorten). 
 

Negeer trapje links. Aan de asfaltweg gaat u R 
(Klosterstraβe) en via brug steekt u de Schwalm 
over en u loopt het oude stadje Brüggen binnen. 
Na 100 m bij wit-rode afsluitpaaltjes, begin 
voetgangerszone, gaat u R verder over de 
asfaltweg met meteen rechts in muurnis een 
Mariakapelletje. Via de kasteelpoort loopt u het  
terrein van de Burg Brüggen binnen en volg dan 
RD de kasseienweg.   
 

4. Negeer poort rechts naar binnenpleintje en 
loop verder RD over de kasseienweg.  
 

(U kunt hier via de poort naar de burcht lopen, waarin 
het VVV/Tourist Information is gehuisvest. De burcht 
werd in 1289 voor het eerst per oorkonde genoemd. 
In 1350 volgde uitbreiding van de burcht tot een 
vestiging met vier torens. Van de vier torens zijn 
alleen de grote zaal en deze toren bewaard 
gebleven).  
 

Negeer bij de Messerturm, een oude watertoren, 
zijweg links. Vlak daarna bij hoge muur en 
infobord gaat  u R over het grindpad met rechts 
de kasteelgracht en links de hoge wal.  
 

(Op dit punt komt u weer terug. Waar het grindpad 
begint te stijgen, heeft u  rechts  mooi zicht op de 
burcht).   
 

Let op!  Omhoog lopend precies aan  het eind van 
de gracht gaat u L het trapje omlaag en ga dan 
meteen bij ingang kazematten (zie infobord) L het 
trapje/paadje omhoog. Boven gaat u R de stenen 
trap omhoog. Boven aangekomen staat u op de 
plek waar een van de vier burchttorens stond.   (U 
staat dus hier op de plek van het bovenste gedeelte 
van de toren). Loop terug de trap omlaag en ga 
dan RD de stenen trap omhoog en volg het pad 
over de oude stadswal. Negeer stenen trap links 
omlaag. Aan het eind staat u weer op een plek 
waar een  van de vier burchttorens stond. Loop 
10 m terug en ga R de stenen trap omlaag 
Beneden gaat u R over de kasseienweg en even 
verder passeert u links een restant van de oude 
stadsmuur (zie infobordje). Negeer zijpad links. 
Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong voor de 
omhoog lopende parkeerplaats gaat u L door het 
steegje/voetpad en loop onder de overkapping 
door. Aan de T-splitsing gaat u R  en na 10 m 
komt u links bij het leuke Burg Café Oomen, de 
sponsor van deze wandeling, waar binnen of op 
grote terras veel lekkers te krijgen is o.a. heerlijke 
belegde broodjes, Kaffee und Kuchen, exclusieve 
handgemaakte bonbons en nog veel meer.  U 
kunt er ook ontbijten. U kunt natuurlijk vanuit de 
(banket)bakkerij ook nog iets lekkers meenemen 
voor onderweg.  
 
5. Met uw rug naar de ingang van het Burgcafé 
gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong  
R de winkelstraat omhoog. Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD (Hochstraβe) de 
eenrichtingsweg omhoog.  Negeer zijwegen. 
Steek boven bij rotonde de weg over en ga bij de 
witte St. Rochuskapel (1634), die te bezoeken is,  
L omhoog. Na 30 m gaat u R het Herrenlandpark 
in. Aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de T-splitsing 
bij 2 zitbanken en twee familiegraven gaat u L. 
Negeer zijpaden.  
 

(Voorbij muur passeert u rechts een soldatenkerkhof 
waar in elk graf twee soldaten liggen).   
 

Loop rechts om de  witte afscheidskapel heen en 
ga meteen na de kapel L.  
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Negeer smal hek links en loop RD. Vlak voor de 
uitgang gaat u R over het grindpad verder over de 
begraafplaats. Negeer zijpaden.  Bij urn graven 
gaat u L door de uitgang. Bij bord “Zone 30” gaat 
u R (Kesseler Weg) over de asfaltweg.   
Aan de 3-sprong, met rechts een andere uitgang 
van het kerkhof, gaat u L (Zeisigweg) over de 
doodlopende weg door de woonwijk. Aan de 3-
sprong gaat u RD over het brede klinkerpad. 
Negeer zijpad rechts.  Aan het eind van het brede 
klinkerpad loopt u RD.   
 
6. Steek de asfaltweg over en loop RD over het 
brede graspad gelegen tussen akkers. Aan de 
kruising gaat u R over de smalle asfaltweg langs 
het bord “einde bebouwde kom Brüggen” en met 
links de bosrand. Negeer meteen pad links en 20 
m verder gaat u voorbij zitbank L over het 
bospad. Aan de kruising gaat u RD over het 
smalle bospad dat na 100 m naar rechts buigt. 
Negeer zijpaadje rechts.  Aan de kruising gaat u L 
het brede bospad omlaag. Negeer zijpaden. Aan 
de T-splitsing voor afrastering van weiland gaat u 
R omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
over de smalle asfaltweg.  Aan de 3-sprong in de 
buurtschap Oebel gaat u RD langs huisnr. 12.   

Negeer voorbij woning (nr. 8), met molensteen 
tegen muur, veldweg rechts. Bij de mooie witte 
Mariakapel, waar zitbanken staan, steekt u de 
asfaltweg over en gaat u R over het asfaltpad.  
Negeer zijwegen.   
 
7. Steek na 200 m voorzichtig de doorgaande weg 
over en loop RD (Oebeler Heide) de doodlopende 
asfaltweg omhoog. Na 100 m gaat u aan de ruime 
Y-splitsing bij zitbank R met links bosrand. Even 
verder bij verbodsbord loopt u RD over de  
veldweg met links de bosrand.  Let op!  Na circa 
200 m neemt u het eerste pad L. Meteen daarna 
gaat u aan de T-splitsing R over het brede 
bospad. Negeer zijpaden volg geruime tijd RD het 
brede licht stijgende bospad. (U loopt nu parallel 
aan het rechts gelegen pad). Na 500 gaat u  aan de 
ongelijke 4-sprong L de brede zandweg omhoog.  
Na 600 m gaat u boven aan  de ruime 5-sprong 
met rechts een rode afsluitboom en links de 
ingang van een kleigroeve RD over de bosweg.  
Boven aan de 3-sprong gaat u RD omlaag.  
Beneden aan de 4-sprong gaat u RD over het 
gras- bospad. Steek de  doorgaande weg over en 
ga L over het fietspad. Na 50 m gaat u R over de 
grindweg en u bent weer op de parkeerplaats.  

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, 


