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Tijdens deze afwisselende boswandeling, loopt u langs de Swalm en over o.a. vlonders door het 
moerasgebied Groenewoud.  Op Duits grondgebied loopt u door het heuvelachtige Diergartscherwald. 
Vervolgens wandelt u door het mooie natuurgebied Meerlebroek, met zijn broeklanden en vennen, waar  
Gallowayrunderen en paarden grazen.  Hier staat een picknickbank, een mooie pauzeplek na circa 8 km.  U 
kunt de route inkorten tot 10,6 km, maar dan mist u het mooie stukje tussen de vijvers door.  U kunt ook 
starten bij café de Grens, Bosstraat 126 en dan na circa 9 km pauzeren bij café De Bosrand, de sponsor 
van de wandeling.  
 

Startadres: Café De Bosrand, Bosstraat 100, Swalmen.  U kunt parkeren op de parkeerplaats links van het 
café. 
 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 13,84 km  3 uur  35 m  46 m 
 

 
 

398. SWALMEN  13,8 km – 10,6 km 
 
1.  Met uw rug naar de ingang van het café, gaat u  
R. Meteen daarna gaat u R over de klinkerweg 
met links de parkeerplaats en rechts het café. 
Voor de garages en bij bord “Welkom in het 
Groene Woud aan de Swalm”, loopt u RD over het 
smalle grindpad, met links de bosrand en rechts 
een woonwijk. Negeer zijpaden. Na 350 m, voorbij 
paaltjes, gaat u aan de 3-sprong R (W), (Links ziet 
u hier een voetbal-/sportveld), over het asfalt- 
bospad. Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt 
(wkp) 61 gaat u RD (55/W). Negeer zijpad links. 
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (pijl/W). Bij 
picknickbank steekt u, via smalle brug, de 
meanderende Swalm over en volg RD (W) het 
smalle pad. Aan de 4-sprong bij trafokast, zitbank 
en wkp 55 gaat u L (78/W) omhoog. Volg nu 
boven, via klaphekken, RD het (gras)pad, gelegen 
tussen afrasteringen van weilanden.    
 

2. Aan de 4-sprong, met links hoeve De Hout en 
rechts een veerooster, loopt u RD (pijl/W).  
 

(De grote hoeve “de Hout”, die hier aan de Romeinse 
weg stond, was in de 18e eeuw nog gedeeltelijk 
omgracht. Nu is ze in eigendom van 
Staatsbosbeheer. In de weilanden ziet u hier mogelijk 
een bijzonder ras koeien grazen). 
 

Na 300 m buigt het pad, bij zitbank (genietplekje) 
en bij de meanderende Swalm, naar rechts 
(W/pijlen) met rechts een weiland. Voorbij 
infobord “Romeinse weg”, buigt het pad rechts 
omlaag. U loopt over een vlonder en u loopt door 
een klaphek. Blijf het pad RD (W/pijlen) volgen, 
met boven links afrastering/bosrand en rechts 
struikgewas. Via volgende klaphek loopt u het 
bos in. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(W/pijlen). Aan de volgende 3-sprong gaat u L 
(W/pijlen). Meteen na greppel gaat u, aan de  
3-sprong, L (W). Na nauwe doorgang en bij  
wkp 78 gaat u R (79/W) over de asfaltweg. 
 

(Links ziet u hier de glijbaan van het openlucht 
zwembad de Bosberg, dat door vrijwilligers wordt 
gerund).  
 

Na 10 m gaat u L (W) via houten doorgang over 
het bospad. Volg nu het pad (W) dat een ruime 
bocht naar links maakt en dan komt u weer bij de 
meanderende Swalm. Blijf het pad (W) nu langs 
de meanderende Swalm volgen.   
 

(U loopt hier door het  mooie moerassig natuurgebied 
Groene Woud).   
 

3. Voorbij rechts boven staande picknickbank 
loopt u RD (W) over het vlonderpad. Vlak na het 
vlonderpad gaat u L (W) omlaag.  

(U passeert verschillende houten dieren sculpturen, 
zoals de steenmarter, kikker en eekhoorn. Deze zijn, 
door de kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick, 
gemaakt. De huidige sculpturen vervangen de oude 
deels kapotte, sculpturen uit 2008).   
 

U steekt het volgende vlonderpad over. Aan de  
4-sprong, bij sculptuur van steenmarter, gaat u 
RD.   
 

(U verlaat hier even de W route. U gaat nu nog een 
rondje maken door het mooie natuurgebied en komt 
weer op deze plek terug. Wilt u dit niet, ga dan hier R 
door de nauwe doorgang en ga dan L (W) over de 
smalle rustige asfaltweg. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).   
 

Vlak daarna, bij sculptuur van ringslang, gaat u L 
het trapje omlaag. Even verder, aan de 3-sprong, 
gaat u L over het vlonderpad en steekt u via 
bruggetje de Swalm over. Na bruggetje gaat u R  
en u  passeert meteen de houtsculptuur van 
eekhoorn. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl). Bij 
sculptuur van de groene specht loopt u RD over 
het vlonderpad. Aan de T-splitsing bij sculptuur 
van buizerd gaat u L. Aan de 5-sprong bij 
sculptuur van das en picknickbank, gaat u L 
omlaag.  Bij sculptuur van Havik gaat u L. Na  
50 m loopt u RD over het vlonderpad. Na het 
vlonderpad gaat u R. Aan de 4-sprong gaat u  
RD (pijl) en u passeert meteen bij sculptuur van 
ijsvogel een zitbank, een genietplekje aan de 
Swalm. Aan de 3-sprong gaat u R en via houten 
bruggetje steekt u weer de Swalm over en volg 
dan het vlonderpad. Na het vlonderpad gaat u  R.  
Aan de T-splitsing, bij sculptuur van ringslang,  
na trapje, gaat u R. Aan de 4-sprong, bij 
steenmarter, gaat u L. Via nauwe doorgang 
verlaat u het mooie natuurgebied en gaat u L over 
de smalle rustige asfaltweg.  **** Negeer 
veldweg/bomenlaan rechts en loop RD (W)  met 
links de bosrand en rechts een akker. 
 

4. Aan de T-splitsing, bij wkp 83, gaat u L (75), 
loop over het graspad dat evenwijdig aan de 
asfaltweg loopt. Even verder passeert u rechts 
een picknickbank. Aan  het einde van het graspad 
gaat u RD over de asfaltweg en steekt u via brug 
de Swalm weer  over en loop RD. (U verlaat hier de 
W-route). Voorbij tankstation gaat u aan de 
voorrangsweg R over het  
tweerichtingsfietspad. U passeert café “de 
Grens”, een leuke pauzeplek. Meteen voorbij het 
café gaat u, bij fietswegwijzer/Knotenpunkt 22, L 
richting Bracht - Kaldenkirchen. 
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Volg, bij  verbodsbord en geel-blauwe 
afsluitboom, RD de veldweg.  
 

(Deze veldweg vormt de grens tussen Duitsland en 
Nederland).  
 

Na 100 m, gaat u R over het pad met links de 
bosrand en rechts een weiland.   
 
(Rechts ziet u het voormalige Duitse douanekantoor 
bij de grensovergang. U loopt hier over Duits 
grondgebied).  
  
Meteen, na geel-blauwe afsluitboom, gaat u aan 
de 4-sprong L, het brede bospad omhoog. (U 
loopt hier door het Diergardtscher Wald). Negeer 
zijpaden.  Na 400 m gaat u aan de 4-sprong R de 
bosweg omhoog.  Na 250 m passeert u rechts een 
mooi waterpoel.   
 

5.  Vlak daarna, aan de T-splitsing, gaat u L (W) 
de brede grindweg omlaag. Vlak daarna aan de  
3-sprong gaat u RD (W). Negeer zijpaden. Na 500 
m gaat u aan de kruising RD (W). 300 meter 
verder gaat u aan de ruime kruising, met 2 dikke 
bomen in het midden en waar aan een boom een 
bijzonder vogelkastje hangt, RD verder omhoog 
(wit-rood). (U verlaat hier de W-route). Negeer 
zijpaden.  
 

6. Na 350 m buigt de bosweg beneden naar 
rechts. (U verlaat hier de wit-rode route en de route 
van de X).      
 

(Degene die 10,6 km loopt, gaat hier, waar de 
bosweg naar rechts buigt, RD (X/rood-wit) het 
bospaadje omlaag. Vlak daarna aan  de T-splitsing 
gaat u L over de grindweg, richting Petrushoeve met 
rechts het  natuurgebied Meerlebroek. Bij wkp 81 
gaat u verder RD (72). Ga nu verder bij **** in punt 
7).  
 

Negeer zijpaden en volg de licht stijgende 
bosweg, die na 250 m links omlaag buigt.  Na  
600 m buigt de bosweg weer links omlaag.  
250 meter verder, waar de bosweg naar rechts 
buigt, gaat u bij geel-blauwe afsluitboom L. 
Meteen daarna aan de grindweg gaat u L (63/fr. 
97). (U loopt hier weer op Nederlands grondgebied).  
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 63  
R (62). U passeert 2 wildroosters/klaphekken  en 
u  loopt het natuurgebied Meerlebroek binnen dat 
geliefd is bij vogelspotters. Na 100 m passeert u 
een picknickbank, een mooie pauzeplek, die 
gelegen is tussen 2 plassen. 
 

(Dit natuurgebied, dat bestaat uit enkele plassen en 
broeklanden, is eind jaren negentig van de vorige 
eeuw, aangelegd als natuurcompensatiegebied voor 
de aanleg van de autoweg A73. (gedeelte Roermond 
- Venlo). In vroegere eeuwen was hier overwegend 
vochtige heide en moeras, een ondoordringbaar 
gebied).  
 

7. Bij wkp 62 gaat u L (61) over de kleine 
parkeerplaats. Loop nu rechts van de infoborden 
door het klaphek.  
 

(Mogelijk lopen hier Galloway runderen of wilde 
paarden die het pad blokkeren of mogelijk is het 
(alleen) bij het klaphek erg drassig. Soms wordt het 
klaphek ook afgesloten. Loop dan bij wkp 62 RD (60) 
over de veldweg. Aan de  kruising, bij wkp 60 en de 
St. Willibrordushoeve, gaat u L (61/Willibrordusdijk) 
met rechts langs de veldweg een rij eiken. Bij wkp 61 
gaat u verder RD (53,) over de grindweg met links 
het Vuilbeekje. Ga nu verder bij ^^^^ in dit punt).  
 

Na klaphek loopt u RD (pijl) over het graspad 
richting bosrand en volg het pad RD (pijl), door 
het jong aangeplant bos (2000). Na 250 m, voor  
houten wand met kijkgaten (gluurwand) van de 
vogelspottersplaats, gaat u scherp R. U verlaat  
het bos en steek dan RD het weiland/broekland 
over. Na klaphek, gaat u bij wkp  61 L (53) over de 
grindweg, met links het Vuilbeekje en rechts een 
rij eiken. ^^^^ Aan de 3-sprong bij  
wkp 53 gaat u RD (80) met links nog steeds het 
natuurgebied Meerlebroek, waar u mogelijk 
Galloway runderen of paarden ziet grazen. Na  
500 m, vlak voor de volgende 3-sprong, gaat u bij 
wkp 80 L (81), u passeert een picknickbank. Loop 
via het klaphek RD over het pad door het (open) 
bosje.  
 

(Blokkeren de Gallowayrunderen of paarden het pad 
loop dan verder RD over de veldweg naar wkp 82. 
Ga dan naar wkp 72. Bij wkp 72 gaat u richting  
wkp 75 en u passeert  punt 8 waar u verder gaat).  
 

U verlaat het bosje en bij  gasleidingpaal 8 loopt u 
het volgende bosje binnen en volg het smalle pad 
RD met rechts een greppel. Bij gele pijl gaat u R  
en even verder passeert u links een kleine 
bunker.  
 

(Deze kleine bunker, genaamd Ringstände of 
Tabruks, hoorde bij een Duitse verdedigingslinie 
tussen Swalmen en Venlo, die in aug. 1944 is 
gebouwd. Doordat de geallieerden niet de Maas 
overtrokken maar Venlo via Duitsland bevrijden, werd 
deze linie door de Duitser vroegtijdig verlaten en is er 
geen schot gevallen).  
 

Het pad buigt aan het einde naar links (pijl). Ga 
door het klaphek. Aan de T splitsing bij wkp 81 
gaat u R (72) over de grindweg.  
 

**** (U loopt hier over de  Romeinse Heirbaan  
Maastricht - Xanten – Nijmegen).  
 

Na 500 m passeert een wildrooster/klaphek. 
 

8. Vlak daarna aan de ruime 5 sprong bij 
grenspaal 425, picknickbank, zitbank, infobord 
“Grietjesgericht” (lees en gruwel)  gaat u L.   
 

(De “paal” die op de (graf)heuvel staat herinnert aan 
de galg, die hier heeft gestaan).    
 

Meteen daarna gaat u, aan de Y-splitsing, L bij 
wildrooster door het klaphek. (U verlaat hier pijl/ 
75). Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD het 
pad omhoog met rechts afrastering.  
 

(U loopt hier weer over Duits grondgebied. Bijna aan 
het einde wordt het pad even een steil pad). 
 



  blz 4 van 4 

 

Na 200 m, boven aan de 4-sprong bij grenspaal 
424, gaat u R bij wildrooster via het klaphek over 
het pad, dat even verder een dalend bospad 
wordt. (U loopt nu weer op Nederlands 
grondgebied). Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
over de brede bosweg. Aan de 4-sprong R 
omlaag. Aan de volgende 4-sprong bij gele 
gasleidingpalen gaat L over de brede grindweg.  
Negeer zijpaden. 
 

9.  Na 500 m steek u de voorrangsweg en fietspad 
over en ga dan meteen, na het fietspad, R. Negeer 
meteen zijpad links en volg RD (wit-rood) de 
asfalt-/bosweg door het Groenewoud. Negeer na 
250 m, bij zitbank, zijpad links omlaag.  
20 m verder gaat u L (wit-rood/geel-rood/pijl) het 
bospad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD (wit-
rood/geel-rood/pijl/W). Bij de meanderende 
Swalm passeert u een zitbank, een genietplekje. 
Volg het pad RD (W) en u passeert het bordje  

“Wolfsgraaf”. Aan de 3-sprong gaat u R omhoog. 
(U verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan de  
T-splitsing gaat L, de  asfalt-/bosweg omlaag. 
Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong, meteen 
voorbij het gebouw “Het Groenewoud”, gaat u R 
over de asfaltweg/beukenlaan, met links een 
voetbal-/speelveld.  
 
(Het huis (pension) Groenewoud stamt uit de 18e 
eeuw.  Het “nieuwe” huis dateert uit 1916).  
 

Vlak  voorbij het voetbal-/speelveld gaat u aan de 
4-sprong L over het bospad. Negeer pad links. 
Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de T-splitsing, aan 
de  bosrand en voor woonwijk, gaat u R over het 
smalle grindpad. U komt weer bij café de 
Bosrand, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen, in het bruine café of op het 
(verwarmd/overdekt) terras, nog iets kunt eten en 
drinken. 

 

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.  
 


