381. SWALMEN 15,3 km – 13 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke wandeling loopt u door de bossen tussen Swalmen, Boukoul en langs de Swalm. In
Swalmen vertrekt u op de Markt bij “Café Restaurant de Mert”, waar u na afloop nog iets kunt eten en
drinken. De wandeling wisselt schitterende bospaadjes en weidelandschappen af met veldwegen en
stukjes langs de Swalm. Aan het einde is een tuin met bijzondere miniatuurhuisjes! Neem ook zelf
proviand mee. U kunt de wandeling inkorten tot 13 km, maar dan komt u niet langs de miniatuurhuisjes en
de kasteelruïne “Ouborg”.

blz 2 van 4
Startadres: Café De Mert, Markt 1, Swalmen. U kunt parkeren op de parkeerplaats rechts naast het café.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

15,26 km

3.20 uur

24 m

32 m

381 SWALMEN 15,3 km – 13 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats loopt u
tussen café de Mert en het gebouw van Baidu
door, de Markt op en ga dan R richting kerk. Ga
nu R over de smalle weg gelegen tussen de
rijksmonumentale Sint Lambertuskerk (1896) en
de gebouw van SGL.
(Voor meer info St. Lambertuskerk zie infobordje bij
hoofdingang)
Loop in de rechterhoek van de parkeerplaats de
trapjes omlaag. Na 10 m steekt u L via het houten
bruggetje de molentak van de Swalm over.
(Rechts ligt de voormalige watermolen St.
Lambertus, ook wel Molen op de Swalm (1786-1945)
genoemd. (Deze watermolen had twee waterraderen,
een voor de oliemolen en een voor de graanmolen).
Meteen na de stenen brug gaat u R
wandelknooppunt (wkp) 57 (77/De Leucker). Aan
de 3-sprong gaat u L. De weg wordt een smal
tegelpad. Aan de T-splitsing gaat u R over de
klinkerweg (Beekstraat). Aan de kruising gaat u
RD (Beekstraat). Steek de fietsstraat over en loop
RD. Na bijna 200 m wordt de weg een smal pad
(pijl). Aan de T-splitsing gaat u R (pijl/Aan de
Eppenbeek). Negeer zijweg rechts (Schroefstraat)
en fietspad rechts en loop RD pijl. Aan de
4-sprong bij wkp 77 gaat u L (Asseltsestraat). Aan
de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna aan de
volgende 3-sprong, bij op stenen sokkel staand
wegkruis, gaat u L wkp 76 (35/Burgemeester
Strenslaan), over de doodlopende weg.
2. Steek voorzichtig de doorgaande weg
(Rijksweg Zuid) over en loop RD (Burgemeester
Strenslaan) door de bomenlaan. Aan de
T-splitsing, bij wandelknooppunt (wkp) 35, gaat u
L (50/Hillenraederlaan). Negeer zijpaden. U
passeert bij wkp 50 rechts de ingang naar kasteel
Hillenraedt en loop RD (51).
(U heeft hier 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. Tegenover de ingang van het kasteel
ligt de oude dienstschuur (1745) van het kasteel
waarvan het voorste gedeelte in 1916 verbouwd is tot
woonhuis met de fraaie gezwenkte voorgevel).

Aan de voorrangsweg, bij twee grote lindebomen
en bij wkp 51, gaat u R (Riet) over het fietspad
richting Boukoul. 200 m voorbij de 2 linksgelegen
geschakelde woningen (nr. 3 en 5) gaat u L over
het bospad (ruiterroute 5). Aan de kruising bij
wkp 52 gaat u R (1). Negeer zijpaden. Aan de
vierde kruising bij wkp 1 gaat u R (3).
3. Volg dit pad tot u een afsluitboom en een
zitbank passeert. Negeer pad links. (U verlaat de
knooppuntenroute en wit/rode route). Aan de
kruising in Boukoul loopt u RD (Rieterweg). Aan
de 3-sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u L
(Beneden Boukoul). Negeer twee zijwegen links.
Aan de 3-sprong bij de witte O. L. Vrouw kapel
(1852/zie
infobordje)
gaat
u
R
(pijl/Graeterhofweg). Aan de T-splitsing gaat u bij
wkp 5 L (4/Boven Boukoul). U passeert een café,
waar u kunt pauzeren. Neem dan de eerste weg L
(Elmpterbaan). Na de brug gaat u R (Bergstraat)
en u verlaat even verder de bebouwde kom van
het dorp Boukoul. Negeer bospaadje links. Waar
de asfaltweg naar links buigt, loopt u RD (pijl)
over de grindweg. U passeert een wit huis met
huisnr. 19 en loop dan RD het bos in.
4.
Aan de T-splitsing, bij zitbank, gaat u L.
Meteen daarna, aan de Y-splitsing, gaat u R.
Negeer zijpaden. Aan de volgende Y-splitsing
voor helling, gaat u R en loop achter de zitbank
door en ga L over de asfaltweg. Aan de kruising
bij wkp 16 gaat u R (15) over de bosweg. Aan de
Y-splitsing gaat u L (pijl). Aan de kruising bij
wkp 15 gaat u L. Aan de Y-splitsing gaat u weer L.
Na 10 m R (rode stip op boom) het zandheuveltje
omhoog Boven loopt u RD de zandheuvel weer
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Na
40 m gaat u aan de 3-sprong L (rode stip op
boom). Aan de 4-sprong gaat u L over het brede
bospad. (Hier liggen enkele bomen op het pad).
Aan de doorgaande weg bij wkp 91 gaat u L
(18/Blankwater).
5. Aan de 3-sprong, bij vakwerkhuis, gaat u bij
wkp 18 RD (17) over de klinkerweg.
(U
passeert
het
mooie
Terras
Blauwe
bessenplantage. In het seizoen zijn hier o.a. blauwe
bessen te koop).
Negeer zijwegen en loop bij wkp 17 RD (21). Aan
de 3-sprong, waar de asfaltweg naar rechts buigt,
gaat u RD (pijl) over het paadje, dat langs de sloot
voert. Steek bij sluisbruggetje het slootje over en

vervolg het pad naar R, met rechts het slootje.
Voorbij rode afsluitboom gaat u bij wkp 21 R (22).
Negeer meteen graspad links. (Links en rechts ziet
u hier vijvers). Vóór ijzeren hekwerk en rechts 2
gele palen gaat u L. Negeer zijwegen.
6. Steek de asfaltweg (de Lanck) over en ga RD
over de veldweg. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan
de kruising, bij wkp 8 gaat u L (54). Waar links het
bos begint, gaat u L over het pad langs de akker.
Na 20 m gaat u R over het bospad. Na 10 m gaat u
aan de 3-sprong R. Negeer zijpaden. Aan de Ysplitsing gaat u L. Aan de 3-sprong gaat u R en
loop RD over het smalle paadje van het talud. Aan
uw rechterhand ziet u dan een afsluitboom. Ga
hier R voorbij de afsluitboom en ga bij wkp 54 L
(79) over de veldweg. Aan de kruising gaat u L
over de asfaltweg. Let op! Waar de asfaltweg na
75 m een flauwe bocht naar links maakt, gaat u
voor grafheuvel bij bordje “De Hout” scherp R
over het bospaadje. Negeer zijpaadje rechts. Aan
de Y-splitsing gaat u L (groen/gele pijl). Aan de
3-sprong bij klaphek gaat u R. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Volg nu dit prachtige pad met
rechts van u de meanderende Swalm. Na 400 m
gaat u aan de 3-sprong aan de bosrand R over
het gras verder langs de Swalm. Even verder
loopt u weer het bos in en passeert u een
bruggetje. Boven volgt u het pad RD (W) met
links van u een weiland.
(U loopt hier over het traject van de oude Romeinse
weg Xanten - Heerlen - Aken (zie infobordje)).
Bij zitbank aan de Swalm, een prachtig
pauzeplekje na ruim 11 km, buigt het pad naar
links (pijl/W) en volg nu het pad door en langs de
bosrand met links van u weilanden.
7. Aan de kruising bij veerooster gaat u RD door 2
klaphekjes en volgt u RD (W) het brede graspad
gelegen tussen afrasteringen.
(Rechts ziet u de grote hoeve “de Hout”, die hier aan
de Romeinse weg stond. In de 18e eeuw was de
hoeve nog gedeeltelijk omgracht. Nu is ze in
eigendom van Staatsbosbeheer. In de weilanden ziet
u hier mogelijk een bijzonder ras koeien grazen).
Na de volgende twee klaphekken gaat u aan de
veldweg bij zitbank en wkp 55 RD (56) RD over de
asfaltweg. (Rechts beneden stroomt de Swalm). De
asfaltweg wordt een fiets/wandelpad en blijf RD
(Kerkebroekweg) lopen. Aan de 3-sprong gaat u R
(pijl/Kerkebroekweg). Bij wkp 56 gaat u R (60)
(Schuttekamp) richting bruggetje. Na het
bruggetje gaat u aan de 4-sprong bij zitbank en
wkp 60 RD (58). Neem nu een eindje verder het
eerste pad L (wit-rood/geel-rood/pijl) met rechts
een boomgaard. Negeer zijpaadje links en blijf het
pad met links van u het stroomgebied van de
Swalm RD volgen. Na 350 m gaat u in Swalmen
aan de asfaltweg R. Boven aan het fietspad aan
de Rijksweg-Noord gaat u R.
(Degene die 13 km loopt, gaat hier verder bij punt 9).

blz 3 van 4
Steek via zebrapad, voorbij het Chinese
restaurant, L voorzichtig de doorgaande weg
(Rijksweg – Noord) over en ga na 3 m R. Meteen
daarna gaat u L over het voetpad. Aan de
T-splitsing gaat u R (Veldpoort). Aan de 3-sprong
gaat u L (Kruiskamp). Aan de 3-sprong RD. Aan
de T-splitsing gaat u R (Stationsstraat). Negeer
zijwegen. Aan de kruising gaat u RD en u steekt
de spoorlijn Roermond- Nijmegen over.
(U steekt hier ook de 1 km lange Swalmtunnel/A73)
over).
Meteen na de spoorwegovergang gaat u L over
het tegelpad (niet pad naar perron) en even verder
loopt het tegelpad/trottoir parallel aan de rechts
gelegen klinkerweg en de links gelegen spoorlijn.
Aan de 4-sprong in de buurtschap Middenhoven
en bij het wit rijksmonumentale Heiligenhuisje
(1723) en wkp 83 gaat u RD (78/Parallelweg 27-29)
over de doodlopende klinkerweg.
(Het Heiligenhuisje is een zogeheten "stoksken" en is
gebouwd in 1723. Tot 1981 stond het Heiligenhuisje
midden op de kruising Parallelweg/Middelhoven) en
in 1981 naar de huidige plek verplaatst).
8. De klinkerweg wordt een dalend onverhard
fiets- bospad. Aan de 3-spong bij houten brug
over de Swalm gaat u bij wkp 78 L (58).
(Rechts ziet u kasteelruïne “Ouborg”. Het voormalige
kasteelcomplex werd vermoedelijk rond 1300
gebouwd. Een deel van de zuidwestelijke muur, een
deel van de woontoren met keldergewelf en een rest
van de traptoren is nog te zien. Oorspronkelijk was
het een rechthoekig gebouw van 25 bij 17 meter met
op de zuidelijke hoek een donjon/woontoren. Door
zijn langwerpige achthoekige vorm is deze donjon
uniek in Nederland. Het kasteel is vermoedelijk in de
15e eeuw door brand verwoest, In 1916 zijn veel
stenen van de ruïne gebruikt voor de restauratie van
de rijksmonumentale Dionysius kerk in het nabij
gelegen Asselt).
Loop onder het viaduct van de A73 door en volg
het pad dat naar links buigt.
(Als u het viaduct verlaat ziet u boven aan het viaduct
het herinneringsplaatje aan Roel Jacobs (1-5-1976 –
30-9-2005) hangen. Hij verongelukte hier tijdens
werkzaamheden bij de aanleg van dit viaduct. Hij is
de enige, die tijdens de aanleg van A-73 is
verongelukt. Even verder passeert een tuin met de
eigenaardige verzameling fantasiehuisjes, bekend
onder de naam “De Zjwaamvallei”).
Aan de 3-sprong gaat u R (pijl/geelrood/Schoolberg). Aan de volgende 3-sprong
gaat u L met links van u de papierfabriek Van
Houtum.
(De papierfabriek is gespecialiseerd in het maken
van tissue en toiletpapier. In 2017 is de fabriek, waar
circa 200 personen werken, overgenomen door de
Duitse
branchegenoot
Wepa
Gruppe
Hygieneprodukte).

Aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Na
20 m gaat u R over het asfaltpad (fietsroute 60).
Negeer zijpaden en volg het pad langs de Swalm.
Aan de 3-sprong bij zitbanken en het kunstwerk
“mensen tussen Swalm en Maas” gaat u L.
Aan de klinkerweg loopt u RD en u komt aan het
Marktplein bij eetcafé De Mert, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten en drinken
9. (Afkorting 13 km). Ga hier L over het tweerichtingsfietspad. Steek na 100 m, meteen na de
burg over de Swalm bij de verkeerslichten, R via
de oversteekplaats de doorgaande weg over en
loop RD, met rechts van u de Swalm. U passeert
een zitbank/picknicktafel. Aan de 4-sprong gaat u
RD verder door het park met rechts van u de
Swalm.

blz 4 van 4
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). U komt weer aan de Markt bij het
eetcafé, de sponsor van de wandeling.

(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
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs.
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