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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u prachtige stukjes langs de Swalm. In Swalmen komt u op de 
Markt bij café De Mèrt waar u kunt pauzeren.  De terugweg gaat door mooie bosgebieden en door 
weilanden richting Duitsland. Ook passeert u het prachtige kasteel Hillenraedt.  Vooraf of na afloop kunt u 
een drankje pakken of een hapje eten bij café Aan de Grens.  
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Café Aan de Grens, Bosstraat 126, Swalmen.   U kunt parkeren op de parkeerplaats voor of na 
het café. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,63 km  2.45 uur  28 m  54 m 
 

 
 

374. SWALMEN 11,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L over het fietspad richting Swalmen. Na 50 m, 
meteen voor het tankstation, gaat u L over de 
klinkerweg gelegen tussen de huisnrs. 120 en 122 
en met rechts het tankstation. Aan de T-splitsing 
gaat u L omlaag (U verlaat hier dus het terrein van 
het tankstation). Een eind verder steekt u via brug 
het riviertje Swalm over. Bij picknickbank buigt 
de asfaltweg naar rechts. Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt 83 (wkp) gaat u R (80/fietsroute 
T.R.A.P.) met rechts de bosrand. Negeer bij 
bomenrij graspad links.  Let op! Na circa 200 m 
gaat u R door de grote houten nauwe doorgang.  
 

(U kunt hier ook de asfaltweg RD blijven volgen. 
Negeer dan zijweg links. Aan de 4-sprong bij wkp 79 
gaat u R (78). Ga dan verder bij **** in punt 3).  
 

Negeer meteen zijpad links en loop RD.  
 

(U loopt hier door mooie moerassig natuurgebied 
Groenwoud en gaat eerst een rondje maken door dit 
mooie gebied. U passeert verschillende (gedateerde) 
kleine houten dieren sculpturen, die hier in 2008 door 
de kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick zijn 
gemaakt).  
 

Na 10 m gaat u aan de 4–sprong bij 
houtsculpturen van een steenmarter R. Even 
verder passeert u een ringslang. Aan de 3-sprong 
gaat u L het trapje omlaag en even verder loopt u 
over het vlonderpad met rechts de Swalm. Via 
houten bruggetje steekt u de Swalm over en ga 
dan R. U passeert meteen daarna de 
houtsculptuur van eekhoorn. Het pad buigt naar 
links. Bij sculptuur van specht loopt u RD over 
het vlonderpad. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan 
de 5-sprong bij sculptuur van das, picknickbank 
en sculptuur van havik gaat u L over het graspad 
gelegen tussen bomen. Na 50 m loopt u RD over 
het vlonderpad. Na het vlonderpad gaat u R. Aan 
de 4-sprong (pijl) gaat u RD en u passeert meteen 
een zitbank aan de Swalm. Aan de 3-sprong gaat 
u R en via houten bruggetje steekt u weer de 
Swalm over en volg het pad RD. Loop het trapje 
omhoog en ga R. Aan de 4-sprong voorbij 
ringslang en bij de steenmarter gaat u RD. 
Meteen daarna aan de volgende 4-sprong gaat u 
verder RD en even verder loopt u over het 
vlonderpad. U passeert de sculpturen van een 
bever aan het begin van een vlonderpad, en 
daarna een slak en een kikker. Volg nu de 
wandelbordjes W (water/wandel/wereld). Voorbij 
sculptuur van karper gaat u R omlaag over het 

vlonderpad. Volg nu het pad met rechts van u de 
meanderende Swalm. Bij dikke boomstam op het 
pad (u kunt hier niet meer verder) gaat u L.  
 

3. Aan de asfaltweg gaat u bij wkp 80 R (79). 
Voorbij afsluitboom gaat u aan de kruising bij 
wkp 79 R (78) **** Bij wkp 78 loopt u RD (77) en 
via brug steekt u de Schwalm weer over.   
 

(Rechts ziet u de grote glijbaan van het 
openluchtzwembad de Bosberg (1936) dat door 
vrijwilligers wordt gerund).  
 

Meteen na de brug gaat u L (rood-geel) over het 
paadje met links de Swalm. Het pad buigt naar 
rechts (rood-geel).  Aan de 3-sprong loopt u RD 
(pijl). Aan de 4-sprong bij wkp 77 gaat u L 
(61/rood-geel) (Een eindje verder ziet u links weer 
even de meanderende Swalm). Aan de Y splitsing 
gaat u R (geel-rood) omhoog. Bij zitbank gaat u L 
(pijl) over de asfaltweg. Meteen daarna gaat u L 
(pijl/geel-rood/wit-rood) omlaag. Negeer zijpad 
links en loop RD (pijl/geel-rood/wit-rood). U 
passeert een zitbank met links mooi uitzicht over 
de Swalm. Negeer pad links met overstapje en 
volg het pad RD en u loopt nu even langs de 
landweer (verdedigingslinie) “De Wolfsgraaf”/ zie 
infobordje). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl/geel-
rood/wit-rood). Aan de 4-sprong gaat u R 
(pijl/geel-rood/wit-rood) het trapje omhoog. Aan 
de T splitsing bij infobordje gaat u L (pijl/geel-
rood/wit-rood) over de asfaltweg. U passeert huis 
(pension) Groenewoud (18e eeuw).  (Het “nieuwe 
“huis dateert uit 1916).  
 

4. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(pijl/geel-rood/wit-rood).  Waar de asfaltweg naar 
links buigt, negeert u zijpad rechts en volg verder 
de asfaltweg (pijl). Voorbij zitbank gaat u wkp 61 
R (60/geel-rood/wit-rood) omhoog. Negeer boven 
zijpaadjes. Aan de 4-sprong gaat u RD (geel-
rood/wit-rood) met rechts een woonwijk van 
Swalmen en links natuurgebied Kerkebroek waar 
u mogelijk grazende runderen ziet lopen.  Negeer 
zijpaden en u passeert 2 ijzeren hekjes en 2 
zitbanken. Aan de 3-sprong gaat u L (geel-
rood/wit-rood) via klaphekje omlaag. Bij brug 
over de Swalm gaat u bij wkp 60 R (58) over de 
smalle asfaltweg/fietspad. Aan de 3-sprong gaat u 
scherp L (pijl/geel-rood/wit-rood) over het smalle 
pad met rechts van u een boomgaard en links de 
bosrand. Negeer zijpaadje links en loop even 
verder RD langs de afrasteringen. Aan de 
asfaltweg in Swalmen gaat u R (Koel).  
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Na 10 m gaat u L (pijl) het zandpad omhoog. 
Boven aan de voorrangsweg gaat u L over het 
fietspad.  Bij huisnr. 4 en verkeerslichten loopt u 
verder RD over het fietspad. Meteen na de brug 
steekt u bij de volgende verkeerslichten via  
oversteekplaats de voorrangsweg over en loop 
RD over het pad met rechts de Swalm. U passeert 
een zitbank/picknicktafel. Aan de 4-sprong gaat u 
RD verder door het park met rechts  de Swalm.  
 

(U passeert het wielermonument t. h. a. Mathieu 
Cordang, die maar liefst 18 klassiekers van boven de 
300 km won. Hij werd 2e in Parijs-Roubaix en 
Bordeaux-Parijs. Eind 19e eeuw was hij een van de 
beste wielrenners van ons land. De kleine markante 
man met de grote snor en liefhebber van grote 
sigaren hield van stunts. Het ene na het andere 
duurrecord werd door hem verbeterd.  In een etmaal 
reed hij maar liefst 1030 km en 110 m).  
 

Aan het einde van het pad loopt u RD over het 
trottoir. Steek nu de stenen brug (Brugstraat) met 
het beeld van H. Johannus Nepomucenus, de 
brugheilige, over. (In Swalmen wordt hij ook wel 
Pòmmelecelus genoemd). Meteen na de brug 
passeert u links de rijksmonumentale pastorie 
(1864).  
 

(Zie infobordje en de zijkant van de rijksmonumentale 
Sint Lambertuskerk.  Voor meer info St. Lambertus 
kerk (1896) zie infobordje bij hoofdingang). 
 

5.  Steek de Markt schuin links diagonaal over en 
ga L (geel-rood) tussen café “de Mert”, een leuke 
pauzeplek en het politiebureau door.   
 

(Het café is gehuisvest in het rijksmonumentale 
voormalig raadhuis (1902). In 1938 is het uitgebreid 
volgens de bouwstijl uit 1902).   
 

Loop dan bij wkp 58 de doodlopende klinkerweg 
RD (57) omlaag. Aan de T-splitsing bij zitbanken 
en het kunstwerk “mensen tussen Swalm en 
Maas” gaat u L over de smalle asfaltweg. Steek R 
via houten brug de molentak van de Swalm over 
met rechts van u de voormalige watermolen St. 
Lambertus/Molen op de Swalm (1786-1945).  
 

(Deze watermolen had twee waterraderen, een voor 
de oliemolen en een voor de graanmolen).  
 

Aan de 4-sprong na de stenen brug gaat u RD 
(Molenstraat) omhoog. Boven aan de 
voorrangsweg (Rijksweg) gaat u R. Na 20 m 
steekt u voorzichtig deze weg over en loop dan 
bij verbodsbord RD (Schoolstraat) over de 
eenrichtingsweg. Aan de 3-sprong RD. Steek aan 
de T-splitsing via het rechts gelegen zebrapad de 
doorgaande weg over en ga L (Gevaren) over het 
trottoir. Negeer meteen zijweg links en volg 
verder de doorgaande weg, die dan Meestersweg 
heet. Tegenover de mooie basisschool St. 
Lambertus (1914/1915) en nog vóór het zebrapad 
gaat bij huisnr. 4 (huis met klapluiken) R (pijl) over 
het pad en volg het pad, dat even verder tussen 
afrasteringen is gelegen, RD. Negeer zijpad 
rechts. 
 
 

6.  Aan de asfaltweg bij wkp 50 gaat u L (51).  

(Hier staat links het woonhuis (nr. 15) met de fraaie 
gezwenkte voorgevel. De woning is het voorste 
gedeelte van de oude dienstschuur van het kasteel 
die in 1916 verbouwd is tot huidige woning.  
 

U heeft hier links mooi uitzicht op kasteel Hillenraad 
(zie infobordje bij oprijlaan). Het kasteel is een 
vierkante waterburcht uit de late 14e eeuw en bestaat 
uit een omgracht hoofdgebouw met vier hoektorens, 
een voorburcht, enkele bijgebouwen en een 
kasteelpark. De huidige vorm dateert uit de 17e en 
18e eeuw. Het kasteel zowel de tuinen zijn niet voor 
publiek toegankelijk).                                                                 
 

Aan de voorrangsweg bij wkp 51 gaat u R (Riet) 
over het fietspad richting Boukoul. Voorbij de 2 
linksgelegen geschakelde woningen (nr. 3 en 5) 
gaat u L (fr 90) over het bospad langs de 
picknickbank. Aan de kruising bij wkp 52 gaat u 
RD (53). Negeer zijpaden en volg het brede 
bospad geruime tijd RD (53). Aan de 3-sprong bij 
picknickbank en afvalbak gaat u R (geel-rood/wit-
rood/rr. 6) over het brede pad (U verlaat hier 
fietsroute 90).  Aan de 4-sprong gaat u L.  Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd dit rechte bospad 
door de “bomenlaan”. Aan de T-splitsing gaat u 
R. Aan de bosrand, waar de weg naar rechts 
buigt, gaat u L over het smalle pad en meteen 
daarna gaat u L over het graspad met rechts een 
akker en links de bosrand. Vlak daarna gaat u aan 
de T-splitsing R (rode driehoek op wit plaatje). 
Aan de kruising bij wkp 8 gaat u L (22). Steek de 
asfaltweg over en ga RD over het brede bospad.  
 

7. Het pad buigt naar links met rechts van u een 
ander pad, dat op Duits grondgebied is gelegen. 
Blijf het pad volgen met rechts draad en het 
andere pad. Aan de 3-sprong bij stenen grenspaal 
414 gaat u R door de opening in de draad en ga 
dan meteen L over het pad met links de draad. (U 
loopt nu op Duits grondgebied). Negeer zijwegen en 
volg het pad lange tijd RD en u passeert enkele 
stenen grenspalen. Bij grenspaal 417 en wkp 84 
gaat u L (83) over het paadje met rechts van u een 
sloot/weiland. Let op! Circa 30 m voorbij 
grenspaal 417a en 10 m voor veerooster gaat u R 
en steekt u de (droge) sloot over. Boven buigt het 
pad meteen naar rechts en naar links. Volg het 
pad RD door een weiland en links bos. Een eind 
verder steekt u de (droge) sloot over en passeert 
u meteen links een mooi ven gelegen bij rietveld. 
Aan de T splitsing gaat u L (groen) over het 
grindpad met rechts een sloot.   
 

(Rechts liggen enkele mooie vennen in het 
natuurgebied Elmpter Schwalmbruch).  
 

Aan de 3-sprong loopt u RD (groen) en via brug 
steekt u de Swalm weer over. Aan de doorgaande 
weg gaat u L over het fietspad richting Swalmen. 
U passeert het oude grenskantoor (nr. 4) en even 
verder loopt u Nederland weer binnen.  U komt 
weer bij café Aan de Grens, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. 
 


