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Tijdens deze vlakke wandeling loopt u langs de Maas naar de oude en huidige monding van de Swalm.  
Dan loopt u door het bos naar de buurtschap Rijkel waar u de Historische Groenhof, waar oude vergeten 
groenterassen worden geteeld, kunt bezoeken. De terugweg gaat door de mooie natuur van het Swalmdal.  
In Rijkel kunt u pauzeren bij lunchroom Bakkes-Höfke, waar ze heerlijke vlaai hebben. (Sept. t/m mrt. alleen 
zondag vanaf 12 uur open. April t/m juni za. en zo. vanaf 12 uur open. Juli t/m aug. alle dagen vanaf 12 uur 
behalve ma.)  Bij Grandcafé De Boei is een ruim (overdekt) terras met mooi uitzicht op de Asselte Plassen 
en de plezierhaven.  Onderweg staan voldoende zitbanken. (U kunt deze wandeling combineren met wandeling 
395 Rijkel tot een afstand van 18 km).’ 
 

Startadres: Grandcafé De Boei,  Asseltsestraat 63,  Asselt-Swalmen. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,47 km  2.20 uur  25 m  44 m 
 

 
 

402. ASSELT  10,5 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café steekt 
u de asfaltweg (Pastoor Pinkersstraat) over en ga 
dan voor de  rood/witte slagboom R over het 
smalle verharde pad met rechts van u een 
bomenrij/asfaltweg.  
 

(Links ziet u de jachthaven van watersportvereniging 
Ascloa, die gelegen is in een oude Maasarm, die nu 
onderdeel is van de Asselste Plassen).  
 

Een eind verder passeert u zitbanken en rechts 
het clubgebouw van watersportvereniging 
Ascloa. 
 

(Hier bij zitbanken heeft u mooi uitzicht over de  
Asseltse Plassen, die in de 20e eeuw zijn ontstaan 
door grootschalige zand- en grindwinning. Aan  de 
overkant van de plassen ziet u in de verte de kerk 
van Buggenum).  
 

40 m verder, waar de kademuur begint, neemt u 
het linker pad (rood-geel) omlaag onder langs de 
kademuur.  
 

(U kunt hier ook boven over het klinkerpad langs de 
kademuur lopen).  
 

Negeer stenen trap scherp rechts omhoog.  Aan 
het eind van het pad loopt u de stenen trap 
omhoog.  
 

2.  Boven aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Hier staan  2 zitbanken en heeft u weer mooi uitzicht 
over de Asseltse Plassen).  
 

Negeer bij Mariakapelletje zijweg links en negeer 
meteen daarna rechts inrit naar camping 
Maasterras-Asselt.  Na 200 m gaat u bij 2 liggende 
grote stalen buizen L omhoog. (U kunt hier ook RD 
over de asfaltweg blijven lopen).   Boven loopt u RD 
over de grote parkeerplaats van de jachthaven 
Asselt Eind met links de visvijver van H.S.V. de 

Swalm. Bij rood/witte slagboom loopt u weer RD 
over de asfaltweg, die u net verlaten heeft en u 
verlaat de bebouwde kom.  Na 350 m gaat u aan 
de 3-sprong bij groot wegkruis en zitbank RD 
(Maas fietsroute LF 3 B). Meteen daarna gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 84 en bij verbodsbord L 
(88) over de veldweg. Na 600 m gaat u aan de T-
splitsing R (pijl) over de veldweg met links van u 
struikgewas waar achter de Maas stroomt. U 
wandelt nu 1,1 km RD boven langs de Maas.  Aan 
de 3-sprong bij  wkp 88 loopt u RD (75) verder 
langs de Maas. Na bijna 700 m steekt u via brug 
de oude monding van de Swalm in de Maas over.    
 

3. Let op! Meteen na de brug gaat R (pijl) over het 
grote grasveld met rechts van u de oude 
Swalmtak.  Na 500 m steekt u via 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).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 75 gaat u L (52) over het 
graspad.  Aan de T-splitsing bij bosrand gaat u L 
(gele pijl) en volg het bospad omhoog. Boven 
gaat u RD (pijl). Negeer meteen zijpad rechts en 
volg RD het bospad door de bomenlaan. 
 

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

Aan de  kruising bij wkp 52 gaat u L (50) over het 
bospad.  Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing bij 
wit huisje en stenen palen gaat u R (pijl) met 
rechts van u een akker.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u L (pijl).  Meteen daarna aan de 3-
sprong bij het rijksmonumentale O.L. Vrouw van 
Smartenkapelletje (1781/zie infobord) en 
picknickbank gaat u R.  
 

http://www.grandcafedeboei.nl/


 

 

(U verlaat hier de wandelmarkeringen U passeert 
rechts de Historische Groenhof, waar oude vergeten 
groenterassen worden geteeld zoals Buggenummer 
Muuskes aardappelen uit 1872. Na 30 m kunt de tuin 
inlopen. U ziet hier ook zeldzame groenten zoals 
oeroud Eeuwig Moos. Eigenlijk te veel om op te 
noemen. Dus ga zelf even kijken. Beslist de moeite 
waard).   
 

4.  Aan de 4-sprong in de buurtschap Rijkel  gaat 
u R.  
 

(Als u wilt pauzeren kunt u hier RD lopen en dan 
komt u na 40 m bij lunchroom Bakkes-Höfke (inrit 
huisnr. 26 A), waar ze heerlijke zelf gebakte verse 
vlaai hebben. Let op openingstijden (zie inleiding). 
Ook degene, die nu verder gaan met wandeling 395 
lopen hier RD naar de lunchroom Bakkes-Höfke).  
 

Let op! Meteen daarna gaat u bij verbodsbord R 
(Gubbelsweg/pijl). Aan de 3-sprong bij huisnr. 1 
en wkp 66 loopt u RD (94) over de veldweg.  Na 
circa 200 m begint rechts het bos. 100 meter 
verder gaat u bij wkp 94 R (67/geel-rood) over het 
brede bospad.  Negeer bospad rechts.  Beneden 
aan de 3-sprong, waar het bredere pad naar 
rechts buigt, gaat u bij wkp 67 L (93/geel-rood) 
over het smalle pad met rechts beneden van u de 
meanderende Swalm door de weilanden. Aan de 
veldweg bij breed ijzeren hek en wkp 93 gaat u R 
(89/geel-rood). Na 100 m steekt u de Swalm weer 
over.   
 

5. Aan de T-splitsing bij wkp 89 gaat u L (85/geel-
rood). Volg nu 800 m deze veldweg die een zeer 
ruime bocht naar rechts maakt. 
 

(Links ziet in woningen in de buurtschap Wieler, waar 
u straks nog komt. Een eindje verder ziet u voor u in 
de verte de kerk in Neer).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (pijl/geel-rood) over de 
asfaltweg. Na bijna 500 m gaat u aan de 4-sprong 
bij picknickbanken en wkp 85 L (86).  Na 150 m 
steekt u via betonnen brug de Swalm over.  Aan 
de 3-sprong in de buurtschap Wieler gaat u bij 
wkp 86 R (83/Wieler) omhoog. 
 

(Meteen aan het einde van de links gelegen lange 
boerderij passeert u links het bakhoes van Wieler, 
dat uit 1774 stamt en in 1994 is gerestaureerd (zie 
infobordje)).  
 

Negeer boven veldweg links (Kouleweg).  
 

(Voor u ziet u nieuwbouw van de moutfabriek 
Hendricks -Crijns (1880) in Swalmen.  Hier wordt van 
granen mout gemaakt, die gebruikt wordt voor bier, 
whisky en  een aantal andere voedingsproducten).  
 

Even verder loopt u Swalmen (Zjwame) binnen. 
Aan de 3-sprong bij de Swalmhof (huisnr.1) gaat 
u L (Middelhoven).  Vlak daarna aan de volgende 

3-sprong gaat u R verder over de asfaltweg. Aan 
de 4-sprong in de buurtschap Middelhoven bij het 
rijksmonumentale witte  Heiligenhuisje (Maria 
kapelletje)  en wkp 83 gaat u R (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).  
 

Aan het eind van de klinkerweg gaat u RD het 
onverharde fiets- bospad omlaag.  Aan de 3-
sprong bij wkp 78 steekt u via brug de Swalm 
weer over en loop RD (79).  
 

(Rechts ziet u kasteelruïne “Ouborg”. Het voormalig 
kasteel complex 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)  
 

6. Negeer bij wkp 79 draaihekje rechts en loop RD 
(80) de smalle asfaltweg omhoog. U passeert 
meteen links de grote  carréhoeve  de Genoenhof 
(1676), waarin nu (2017) een kringloopwinkel 
(Emmaus) is gehuisvest.  
 

(In 1903 werd de hoeve door brand verwoest. In 
1904  werd de huidige hoeve gebouwd).  
 

Meteen daarna aan de Y-splitsing  volgt RD (geel-
rood) de smalle asfaltweg.   
 

(Rechts ziet u hier de rijksmonumentale hoeve de 
Genaenhof (1735-1769)).  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl/geel-rood 
(Pelgrimsweg naar Santiago) de veldweg 
omhoog. Negeer boven inrit rechts naar hoeve de 
Genaenhof  en volg 700 m RD de veldweg. Negeer 
bij begin van campingterrein Maasterras-Asselt 
en bij wkp 80 zijpad rechts en loop RD (81). De 
veldweg wordt bij links staande 
rijksmonumentale hoeve genaamd Gebrouwhuis 
(1868) een dalende asfaltweg.  Aan de T-splitsing 
bij wkp 81 gaat u L (80) met rechts van u de 
Asseltse Plassen. (Loop rechts van de weg over het 
klinkerpad dat overgaat in een smal verhard pad). 
Voorbij de jachthaven van  WSV Ascloa en bij de 
wit-rode slagboom  gaat u L en u komt u weer bij 
het leuke Grandcafé De Boei, de sponsor van de 
wandeling,  waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt eten of drinken. 

 

 
 
 
 



 

 

(Als u hier RD (Pastoor Pinkersstraat) loopt, dan komt u na 150 m bij het Romaanse St. Dionysius (van Parijs) 
kerkje, ook wel het Rozenkrans kerkje genoemd. Het kerkje werd hier rond 1100 aan een bocht van de Maas 
gebouwd met maaskeien, Het koor stamt nog uit deze tijd. Door de schurende werking van de Maas stortte de 
Romaanse toren in. Aan de oostzijde, tegen het romaanse koor, verrees in 1515 de huidige bakstenen toren. In de 
toren hangt een klok uit 1622. Op enkele muurresten na werd het oude schip in 1916-'17 vervangen door een 
nieuw schipdeel. Boven de ingang van de kerkdeur staat  St. Dionysius met in zijn hand zijn hoofd (hij werd 
onthoofd). Loop ook even om het kerkje heen. Aan de overkant van het kerkje ligt het Cultuurhistorisch en 
oudheidkundig museum waar tegen de muur een groot kruis hangt. Het museum is  sinds 1923 gehuisvest in het 
voormalig bak- en koetshuis van de grote Asselterhof (18e – 19e eeuw)).  

 
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.   


