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Tijdens deze vlakke wandeling loopt u door bossen en heidegebieden langs de Venekotensee en de Swalm  
Op de terugweg gaat u over de Eggenberg. De wandeling biedt een verrassend zicht op de gevarieerde 
natuur met bos, heide, plassen en waterstroompjes.  Neem zelf proviand mee. Onderweg zijn er voldoende 
banken om even te zitten en van de rust en het uitzicht te genieten.  U kunt de route inkorten tot 11,8 km. 
 
Startadres:  Oebeler Heide 3  Oebel – Brüggen. 
Oebeler Landcafé is niet meer.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,09 km  2.50 uur  38 m  90 m 
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457. BRÜGGEN – Oebel 13 km – 11,8 km 
 

1.   Met uw rug naar huisnr. 3 gaat u R over de 
smalle asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Oebeler Heide) over de doodlopende weg. Vlak 
daarna aan de Y-splitsing bij zitbank  gaat u L en 
een eindje voorbij de rood-witte afsluitpaaltjes 
loopt u het bos. Meteen daarna gaat u aan de  T-
splitsing L.  Na 200 m gaat u aan de volgende   T-
splitsing L over de brede grindweg.  Steek 
voorzichtig de doorgaande weg (Swalmer Straβe)  
en fietspad over en ga loop RD (ruiterroute) over 
het bospad.  Aan de kruising bij zitbank RD.  
Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de T-
splitsing L over de asfaltweg.  Steek het beekje 
Mittelgraben en het Diergardtscher Kanal over en 
ga dan meteen na de brug bij verbodsbord R over 
het bospad.  Negeer zijpaden en volg geruime tijd 
het pad met rechts de beek  Diergardtscher Kanal  
en links de Dohmensee en een eindje verder de 
Oebereler Bruch, beiden ontstaan door 
grindwinning. Na 800 m gaat u aan de kruising bij 
houten brug   L.   
 

2. Via volgende houten brug steekt u de Schwalm 
over en ga dan aan de R richting Schwalmbruch-
Venekotensee met rechts van u de Schwalm.  
Volg geruime tijd het brede bospad langs de 
Swalm. Negeer na bijna 500 m zijpad links. 50 
meter verder gaat u aan de 3-sprong bij 
verbodsbordje L met rechts de Venekotensee.  Na 
200 m gaat aan de kruising R over de grindweg 
met rechts de Venekotensee.  Loop dan even 
verder RD even over de asfaltweg over het 
vakantiepark en volg dan RD het pad vlak langs 
de Venekotensee. Negeer zijpaden.  
 

(De Venekotensee die ontstaan is door grindwinning 
is ongeveer 900 m lang en op het breedste punt circa 
150 m breed. Aan de noordkant loopt door een “dam” 
de hier gekanaliseerde Swalm. Aan de andere kant 
van de dam/Schwalm ligt de Baggersee, die ook 
ontstaan is uit grindwinning).  
 

Let op!  Het pad buigt in het bos naar rechts. 
Waar u na 10 m  rechts een groen ijzeren hek ziet, 
gaat u L over het smalle bospad.   
 

3. Na 50 m aan de T-splitsing bij breed bospad 
gaat u L de brug over. Na 100 m gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong bij picknickbank R (rood).  Na 
250 m gaat u aan de 4-sprong R over de weg, die 
naar links buigt met rechts de Venekotenbach.  U 
passeert links een zitbank, die aan een mooi ven 
staat.  U passeert nog een ven en blijf RD het 
grindpad volgen door het open heidegebied.  
(Rechts staan mooie berkenbomen).   Na 500 m gaat 
u aan de T-splitsing bij wegwijzer 
“Aussichtsturm” L (blauw).   Na 400 m komt u bij 
de uitzichttoren, waar u boven mooi uitzicht heeft 
over de heide.  Loop verder RD en negeer na 100 

m zijpad links.   Aan de T-splitsing bij wegwijzer 
gaat u L (rood).   Negeer zijweg rechts.   
 

4.   Na 400 m gaat u aan de 4-sprong L. Meteen 
daarna gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD 
(ruiterroute) licht omhoog.  Negeer na 50 m zijpad 
links en loop RD (A5).  Na 600 m gaat u aan de 
ruime 3-sprong RD.  (U verlaat hier A-5). Bijna 100 
m verder, 25 m vóór rood/witte afsluitboom, gaat 
u R over het smalle bospad en u loopt even 
verder het bos uit en volg RD het graspad langs 
de uitkijktoren, waar u boven mooi uitzicht over 
het prachtige dal.  Volg het graspad iets omhoog 
door een opening in de rij bomen.   
 

5 Achter de bomen komt u aan een grote 
parkeerplaats, die u R oversteekt.   
 

(Degene die 11,8 km loopt, gaan hier L over de 
parkeerplaats. Aan de asfaltweg gaat u L. Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u R (Dorfstraβe). 
Negeer zijwegen. Na 300 m gaat u bij huisnrr. 92) L 
(Dorfstraβe) langs een huis met klimop. Ga nu verder 
bij **** in punt 5).   
 

Bij picknickbank gaat u links. Aan de T-splitsing 
gaat u R over de asfaltweg.  Na 400 m gaat u aan 
de kruising bij  huis L (Holzweg) richting Elmpt.  
Negeer zijwegen.  Na 600 m gaat u aan de 
kruising L richting Gaststätte.  U passeert een 
camping en u loopt Overhetveld binnen.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (Dorfstraβe).  Na 300 m gaat u 
bij huisnr. 90 R (Dorfstraβe) langs een huis met 
klimop. **** Na bijna 400 m gaat u aan de 3-
sprong RD over de veldweg u en u passeert na 
bijna 200 m weer een kijktoren.  Aan de T- 
splitsing voor  grote parkeerplaats gaat u R.  
 

(Links ligt  vakantiepark Venkoten. De 320 
vrijstaande huizen zijn aan het einde van de jaren 
1960 gebouwd als vakantiehuizen en een gedeelte 
wordt tegenwoordig permanent bewoont).. 
 

Loop over het rechts van de weg gelegen  
voetpad.   
 

6.  Waar na 150 m de doorgaande weg naar rechts 
buigt,  gaat u L over de (grind)parkeerplaats en 
ga dan meteen R over het brede bospad langs 
een zitbank.  Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u an 
de duidelijke kruising van bospaden bij het 
tweede bordje “Nordic Walking Park” L het 
bospad omlaag.   Beneden gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag, die bij ingang van de  
waterzuiveringsinstallatie “Gruppenkläranalge 
Overhetfeld” naar rechts buigt met rechts het 
beekje Mühlenbruchgraben.  Vlak voor de 
voorrangsweg gaat u L over de grote 
parkeerplaats langs een zitbank.   
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Aan het einde van de parkeerplaats steekt u bij de 
doorgaande weg via brug de Schwalm over en ga 
dan meteen R richting Schwalmauen (Nordic 
Walking Park) met rechts de Schwalm, die bij 
Rijkel (Swalmen) met de naam Swalm in de Maas 
stroomt  en links de grote plas Coenen Benden.   
 

(200 m verder kunt u links een smal paadje inlopen, 
waar u mooi zicht heeft op het meer).   
 

Het pad buigt naar rechts en u steekt  weer de 
Swalm over en volg verder het pad met nu links 
de meanderende Schwalm.   
 

7. Aan de T-splitsing bij 2 bruggen gaat u L 
richting Brüggen. Meteen na de brug gaat u  aan 
de 3-sprong bij zitbank en infobord RD over de 
grindweg, die vlak daarna bij huisnr. 101 een 

smalle asfaltweg wordt.  Aan de ongelijke 4-
sprong bij wegwijzer loopt u RD over de smalle 
asfaltweg richting Jugendherberge. Aan de 4-
sprong bij woning gaat u RD (Auf dem 
Eggenberg) het pad, dat een hol bospad wordt, 
omhoog. Negeer zijpaden. Boven bij  de 
Jeugdherberg loopt RD de asfaltweg omlaag.  U 
loopt Oebel binnen. Aan de T-splitsing gaat u L.  
Aan de 3-sprong, met rechts een mooie 
Mariakapel waar ook zitbanken staan, gaat u 
scherp R. Vlak daarna gaat u L de veldweg 
omhoog.  Steek voorzichtig de doorgaande weg 
en loop RD. Meteen daarna gaat u L over de 
smalle asfaltweg en u komt meteen weer bij het 
niet meer bestaande Oebeler Landcafé! 

 

 
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.   

 

 

 

 


