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Tijdens deze mooie dagtocht wandelt u over goed begaanbare wegen naar het Naturpark Maas-Schwalm-
Nette, waar u een schaduwrijke boswandeling maakt door de Waterloose bossen.  Na 9,5 km komt u bij 
eetcafé De Bosrand in Swalmen, een mooie pauzeplek. (Geopend elke dag vanaf 10.30, don. gesloten). De 
terugweg gaat door natuurgebied Beesels Broek, een moerassig gebied.  Aan het begin passeert u kasteel 
Nieuwenbroeck en aan het eind het Bakhei’s kapelke. Onderweg staan voldoende zitbanken. Bij Mert 5 is 
een mooi terras. 
 

Startadres: Mert 5   Eten – Drinken – Slapen, Markt 5, Beesel.  Tel: 077-8516386.  Geopend: maandag, 
woensdag en donderdag vanaf 11.00 uur,  vrijdag vanaf 10.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 09.30 uur. 
Parkeer gratis op de Markt. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 17,31 km  3.45 uur  41 m  72 m 
 

 
 

412. BEESEL 17,3 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van Mert 5 gaat u 
RD over de Markt (parkeerplaats) en loop RD 
(Cruysbergstraat).  Aan de T-splitsing gaat u L.  
Aan de 4-sprong, bij het witte  kasteelkapelletje 
(1910), gaat u RD.  
 

(Rechts ziet u kasteel Nieuwenbroeck, dat gebouwd 
is in een kleine U-vorm. Het oudste gedeelte bestaat 
uit een L-vormig woonhuis met trapgevels en dateert 
uit rond 1560. In de 17e eeuw werd dit naar een L-
vorm verbouwd en in de 18e eeuw met een lagere 
vleugel naar de huidige U-vorm. Het kasteel heeft 
een ruime binnenplaats en is in particulier bezit. Op 
de buitenplaats werd hier in 2016 het openluchtspel 
Draaksteken gehouden).  
 

Aan de T-splitsing, waar de asfaltweg naar links 
buigt,  gaat u R met links het Huilbeekje en volg 
RD het zandpad langs het beekje. Aan de 3 
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 30 gaat u L 
(32) en u steekt het Huilbeekje over. Aan de 
asfaltweg gaat u R.  Aan de 3-sprong gaat u L 
(Molenweg).  Aan de T-splitsing bij wkp 32 gaat u  
R (31).  Aan de 4-sprong, waar asfaltweg naar 
rechts buigt,  gaat u RD over de veldweg.  Circa 
100 m vóór de spoorlijn gaat u R (Oude Bosweg) 
over de veldweg.  Aan het eind gaat u L de 
spoorlijn over en volg het fietspad langs de weg. 
 

2. Bij de rotonde, waarop een draak staat, gaat u 
RD over het fietspad. Steek na 10 m L via de 
oversteekplaats heel voorzichtig de doorgaande 
weg over ga dan meteen R over het fietspad.  
Negeer doodlopend pad links en steek via brug 
de autoweg A73 over. Aan de volgende rotonde 
gaat u L (Verlengde Bussereindseweg). Steek het   
wildrooster over en negeer veldweg links.  Aan 
het  einde van de rechts staande lage afrastering 
met gaas gaat u R over het bospad. 
 

3.   Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 4-sprong 
gaat u verder RD. Het pad maakt een haakse 
bocht naar rechts en na  50 m een haakse bocht 
naar links en volg het pad RD. Negeer zijpaden. 
Aan de T-splitsing gaat u L over de brede 

zandweg. Neem nu de eerste bosweg R 
(Waterloose bossenroute. Bordje van deze route 
staat niet overal aangegeven). Volg nu tot nader 
order deze ANWB-wandelroute. Negeer zijpaden. 
Aan de ongelijke 4-sprong bij brede bomenlaan 
loopt u RD.  
 

(Links ziet u Landgoed Heidenheim, een oud 
landgoed dat waarschijnlijk dateert uit  circa 1650. De 
contouren van het huidige Heidenheim dateren uit 
1750. Rond 1865 is het koetshuis gebouwd en is er 
de landschapstuin met diverse statige lanen 
aangelegd).  
 

Negeer breed graspad rechts. Aan de T-splitsing 
gaat u R (St. Jozefdijk). Negeer  klaphek links. Let 
op! Bij het volgende klaphek gaat u L (Waterloose 
bossenroute) over het smalle bospad. Negeer 
zijpaden. Een eind verder maakt het bospad een 
bocht naar links en dan naar rechts.  
 

4. Aan de T-splitsing gaat u L over het brede 
zandpad.  Een eindje verder gaat u aan Y-
splitsing L langs het bord “stilte gebied”. Negeer 
zijpaden en volg bijna 600 m dit pad RD.  Aan de 
ruime 5 sprong bij grenspaal nr. 425 loopt u 
precies RD. (Dus het tweede pad van links/dus 
rechts langs de grenspaal). U loopt  langs de  
afsluitboom en over een metalen wildrooster. 
Negeer bospaadje links.  Volg nu het paadje dat 
omhoog loopt en waarvan het laatste stuk 
behoorlijk pittig is. Boven aan de 4-sprong bij 
grenspaal nr. 424 gaat u R. U passeert een 
betonnen veerooster en volg RD het dalende  
pad. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 4-
sprong, bij wit-rood kruis op boom, gaat R. 
 

5.  Steek de brede zandweg over en loop RD. Aan 
de ongelijke 4-sprong van bospaden RD. Voor het 
hekwerk van voetbalterrein gaat u L en volg het 
hekwerk. Bij de parkeerplaats loopt u RD langs de 
parkeerplaats en loop dan RD langs de 
afsluitboom over het brede bospad.  Steek de 
voorrangsweg en fietspad over en loop dan RD 
het bos in. (Er is geen pad).   
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Na 20 m gaat u R over het asfaltpad.  Aan de 3-
sprong bij zitbank RD. Negeer vlak daarna zijpad 
links (groen).  U passeert Landweer “De 
Wolfsgraaf” en infobord.  
 

(De Wolfsgraaf is rond 1450 aangelegd en bestond 
toen uit een wal die waarschijnlijk met doornstruiken 
was begroeid en die als doel had om Swalmen tegen 
rondtrekkende bandieten en soldaten te 
beschermen. Bepaalde delen van de wal zijn nog 
steeds te herkennen in het landschap. In de landweer 
werden op bepaalde plaatsen doorgangen 
aangebracht die in tijden van gevaar door een 
burgerwacht werden bewaakt).  
 

Negeer pad rechts vlak langs infobord. Neem dan 
het eerste bospad R.  Vervolgens neemt u het 
eerste bospad L.  Het pad buigt naar rechts.  
Negeer zijpad rechts en volg het pad dat naar 
links buigt.  Steek de asfaltweg over en ga RD 
(Groenwoud) over het bospad. Negeer zijpad 
links. Aan de 3-sprong gaat u R.  Aan de 4-sprong 
bij bosrand gaat u R en loop RD.   
 

6.  Steek in Swalmen bij café de Bosrand, een 
mooie pauzeplek, de doorgaande weg (Bosstraat) 
over en ga L. Meteen daarna gaat u R 
(Reubenberg).  Negeer zijwegen rechts.  Aan de 
T-splitsing gaat u R.  Aan de 3-sprong gaat u L 
(Aan de Wolfsboom).  Aan de kruising gaat u L 
(Veestraat). Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de voorrangweg L over het 
fietspad. Na 20 m steekt u R via de 
oversteekplaats  de doorgaande weg (Rijksweg 
Noord) en fietspad over en loop RD. Aan de 
asfaltweg gaat u L (Heide).  Negeer pad rechts en  
ga dan R (Schoolbroekdwarsweg) over het 
fietspad en u steekt weer de autoweg A73 over.  
Aan de T-splitsing gaat u R. 
 

7. Bij zitbank maakt de asfaltweg (Schoolbroek) 
een haakse bocht naar rechts. Volg de asfaltweg 
na de bocht nog 200 m RD tot bij wit paaltje en tot 
bij aan de links van de weg staande kast.  Ga 
voor het paaltje L over de sloot en loop dan RD 
over het bospaadje met rechts van u de sloot. 

Aan de T-splitsing gaat u R over het brede 
zandpad. Steek bij zitbanken de asfaltweg over en 
loop RD. Negeer zijpaden en volg geruime tijd het 
brede zandpad RD. 
 

(U loopt nu door het Beesels Broek. Het landschap 
van het Beesels Broek ontstond na de ontginning van 
het oorspronkelijke moerasgebied. Op deze plaats 
stroomde vroeger de Maas. Toen deze haar loop 
verlegde, vond in de droogvallende bedding 
veenvorming plaats. In de prehistorie vormde de 
oude Maasarm een uitgestrekt jachtgebied. Het 
kwelwater in dit gebied wordt afgevoerd  door de 
beekjes Teutebeek en Huilbeek In dit gebied liggen 
vooral moerassen en broekbossen).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L.  Negeer  
bospad scherp links.  Negeer bij kapelletje zijweg 
scherp rechts. Voorbij het witte huis met nummer 
3 gaat L over de veldweg. Aan de Y-splitsing gaat 
u R (40) door de bomenlaan. Aan de T-splitsing 
gaat u R (40) door de volgende bomenlaan.   
     
8.   Aan de volgende T-splitsing gaat u L (40) over 
de asfaltweg.  Aan de volgende T-splitsing gaat u 
R. Meteen daarna gaat u L (Bakheide).   Let op! 
Na 20 m gaat u L over het graspad en volg dit 
graspad dat naar rechts afbuigt in de richting van 
het witte Bakhei’s kapelke (1870/zie infobord) bij 
de alleenstaande oude lindeboom. (Op de 
voorgevel staat een smeedijzeren kruis). Aan de 3 -
sprong voorbij  de kapel loopt u RD.  U passeert 
enkele huizen. Aan de 3-sprong gaat u L 
(Krietheuvel).  Aan de volgende  3-sprong loopt u 
RD. Aan de T-splitsing gaat u R (Burg. 
Janssenstraat). Na huisnummer 22 gaat u L over 
het pad.  Neem het eerste pad R en loop rechts 
van de vijver en houdt rechts aan. Aan de T-
splitsing gaat u R over de veldweg langs de 
afrastering. Aan de  schuine T-splitsing gaat u L. 
Negeer zijweg links.  Een eindje verder komt u 
weer op de Markt waar u bij  Mert 5, de sponsor 
van de wandeling, binnen of op het terras nog 
iets kunt eten en drinken.  

 

Hier op Markt staan twee kunstwerken: De Drakenstaart en het Drakenmonument. Het Drakenmonument is een  
draak van keramiek die op een sokkel staat van graniet keitjes.  Op de drakenstaart staan 7 schubben; deze staan 
voor elke 7 jaar dat het drakensteken wordt opgevoerd. In iedere kronkel/bocht is een bankje verwerkt.   Even 
voorbij het de drakenstaart staat links het eerste gemeentehuis (1876) van Beesel. 
 
U kunt hier ook nog even naar de St. Gertrudiskerk (1942/zie infobordje) lopen, die te bezichtigen is. Aan het 
pleintje aan de zijkant van de kerk, waar ook de voormalige pastorie staat,  hangen aan de muur de vier 
kunstwerken “de terugkomst van de verloren zoon”, “de bekering van Saül (Paulus)”, “de opwekking van Lazarus” 
en “de verloochening van Jezus door Petrus”. Deze kunstwerken zijn een voorbeeld van de religieuze bouwkunst 
uit de kleiwarenfabriek St Joris Beesel. Zeker even gaan kijken. 
 

Eens in de zeven jaar staat het kerkdorp Beesel in het teken van het Draaksteken. Het Draaksteken is een 
wervelend openluchtspel over de legende van Sint Joris en de draak. Aan dit theaterstuk nemen 400 acteurs deel, 
bijna allemaal inwoners van het dorp.  Beesel is de enige plaats in Nederland waar deze legende levendig wordt 
gehouden in een groot openluchtspel. De oudst bekende vermelding over het Draaksteken in Beesel dateert van 
1736. Dit gebeurde destijds door Beeselse schutterij.  Omdat de traditie nog steeds springlevend is werd het 
Draaksteken in december 2012 officieel toegevoegd aan de Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland. Het feest wordt afgesloten met een historische optocht waaraan circa 1000 mensen 
deelnemen. Absoluut eens komen kijken.  
 


