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Tijdens deze vlakke wandeling loopt u door velden en langs de Swalm naar de monding van de Swalm in 
de Maas. Dan loopt u 1 km boven langs de Maas en via veldwegen loopt u naar Swalmen waar u 
kasteelruïne “Ouborg” passeert. Na afloop kunt u iets drinken en eten bij café De Mert in Swalmen. U kunt 
de wandeling prima uitbreiden tot 17 km. In punt 2 stapt u dan over naar wandeling 395 Rijkel (Beesel). 
 

Startadres: Eetcafé De Mert, Markt 1, Swalmen. U kunt parkeren op de parkeerplaats rechts naast het café. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,01 km  1.50 uur  7 m  7 m 
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386. SWALMEN 8 km – (17 km) 
 

1.   Met uw rug naar het café loopt u RD naar de 
Marktstraat en loop dan RD (Kerkstraat) de 
klinkerweg omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat 
u L (Sint-Jansstraat) over de klinkerweg met links 
winkels (o.a. Kruidvat) en even verder rechts van 
u de parkeerplaats aan het Sint Jansplein. Aan de 
T-splitsing gaat u L (Hoogstraat). Negeer zijweg 
rechts (Maria Theresiastraat). Aan de 3-sprong 
gaat u RD (Boutestraat). Aan de volgende 3-
sprong gaat u verder RD (Boutestraat). Neem nu 
de eerste weg R (Kerkpad) omhoog. Aan de 3-
sprong gaat u RD (Wernerstraat). Negeer 
zijwegen en blijf de Wernerstraat, die bij het 
Mortelplein/speelveld overgaat in de 
Dionysiusstraat, RD volgen. Aan de T-splitsing 
gaat u R (Stationsstraat). Voorbij de 
parkeerplaats van het treinstation gaat u aan de 
kruising L 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 
bij het witte rijksmonumentale heiligenhuisje 
(1723) en bij wandelknooppunt (wkp) 83 gaat u R 
(86/Middelhoven).  
 

(Het Heiligenhuisje is een zogeheten "stoksken" en is 
gebouwd in 1723. Tot 1981 stond het Heiligenhuisje 
midden op de kruising Parallelweg/Middelhoven).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (Papenweg) over de 
klinkerweg. Waar de weg na 400 m bij woning 
naar links buigt,  gaat u RD (Papenweg) over de 
veldweg. Negeer veldweg links. Aan de asfaltweg 
in de buurtschap Wieler gaat u R. Aan de 3-
sprong met  wkp 87 gaat u L (92) over de veldweg 
met links van u het Teutelbeekje dat hier in de 
meanderende Swalm stroomt.  
 

2.   Negeer bij wkp 92 asfaltweg rechts en loop 
RD (93) met links van u op afstand de 
meanderende Swalm. U passeert boerderij 
“Hoosterhof”. 
 

(De Hoosterhof is een van de oudste boerderijen van 
Beesel. De Hoosterhof wordt voor het eerst vermeld 
in 1554. Ze werd toen de Hof tot Hoesten genoemd).  
 

Vlak daarna, waar de veldweg bij ijzeren hek naar 
links buigt, gaat u bij wkp 93 R (67) over het 
paadje met links beneden op afstand nog steeds 
de kronkelende Swalm.  
 
**** (Degene die 17 km loopt, gaat hier bij wkp 67 R 
(94) door het holle pad. Volg de route beschrijving 

van wandeling 395 nu vanaf punt 7 ****.  Daarna gaat 
u verder bij punt 1.) 
 

Aan de 3-sprong aan de bosrand gaat u bij wkp 
67 L.  
 

(U loopt hier door het rivierduin de Donderberg, dat 
begroeid is met bos).  
 

Negeer zijpaadjes rechts. Na 350 m gaat u aan de 
3-sprong aan de bosrand RD (pijl) over het 
graspad. Vlak daarna aan de volgende 3-sprong 
bij wkp 75 gaat u RD (88). Na 40 m steekt u via de 
houten brug  de Swalm over, die hier via de Dode 
Maas, een oude Maasarm, in de Maas stroomt. 
(De Dode Maas is een geliefde pleisterplek van 
watervogels). 
 

3. Na de brug gaat u RD (pijl) over het graspad 
met links van u de oude Swalmmonding.  Aan de 
T-splitsing voor de Maas gaat u L (pijl) over de 
veldweg en u steekt meteen via de brug, over de 
oude Swalmmonding in de Maas, over. U wandelt 
nu 1,1 km RD boven langs de Maas. Na circa 700 
m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 88 RD verder 
RD (84) langs de Maas.  
 

4.  Aan de 3-sprong gaat u L (pijl). Aan de 
asfaltweg bij wkp 84 gaat u R (82). Vlak daarna 
gaat u bij groot wegkruis en zitbank L (pijl) over  
de grindweg.  
 

(Rechts ziet u woningen in de buurtschap Het Einde).  
 

Bij wkp 82 gaat u RD (79). Bij zitbank en inrit 
rechts omhoog gaat u L (pijl)  door draaihekje en 
volg het pad met even verder links van u de 
meanderende  Swalm.  
 

(U passeert een picknickbank, een mooi 
pauzeplekje).  
 

Bij volgende draaihekje en wkp 79 gaat u L (78) 
over de smalle asfaltweg.  
 

(Even verder ziet u links de kasteelruïne “Ouborg”. 
Het voormalig 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)  
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5. Via houten brug steekt u de Swalm over en ga 
meteen daarna aan de 3-sprong bij wkp 78 R (58) 
onder het viaduct door van de A73 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/geel-
rood/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 volgende T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg. Na 20 m gaat u R over het asfaltpad 
met rechts van u de  Swalm. Negeer zijpaden. Let 
op! Aan de 3-sprong bij zitbanken en het 
kunstwerk “mensen tussen Swalm en Maas” gaat 
u L. Aan de klinkerweg loopt u RD. U komt weer 
bij het Marktplein en eetcafé De Mert, de sponsor 
van de wandeling,  waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken.  
 

 

 

Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
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