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Tijdens deze vlakke grenswandeling wandelt u door de Duitse bossen, langs heide en mooie vennetjes 
naar de prachtige Venekotensee waar u helemaal omheen wandelt.  Tijdens de terugweg passeert u een 
uitkijktoren met mooi uitzicht op de heide en een mooi stukje van de Swalm.  Neem zelf proviand mee voor 
onderweg, er staan voldoende zitbanken.   U kunt kiezen uit 3 afstanden.  

 
GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,64 km  3.15 uur  28 m  58 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

Startadres: Parkeerplaats Herberg De Bos, Bosstraat 115 Swalmen.  U kunt parkeren op de parkeerplaats 
links naast de herberg). 

                                                               
 

462. SWALMEN 14,6 km – 12 km - 10,5 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats links van de 
herberg gaat u met uw gezicht naar de herberg L 
over de parkeerplaats. Bij afsluitboom loopt u RD 
(ruiterroute 28) over het brede pad. Aan de 4-
sprong RD. Negeer zijpaadje rechts omhoog. Aan 
de volgende 4-sprong bij wandelmarkeringspaal 
en paaltje met rode kap van hogedruk 
pijpleidingtracé gaat u R (pijl/rood-wit) het brede 
bospad omhoog. Aan de 4-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 75 gaat u RD (83).  Na 30 
m gaat u R het smalle bospaadje omhoog en blijf 
het pad RD volgen. Steek beneden het brede 
bospad over en loop RD over het smalle bospad 
en loop even verder de heuvel omhoog. Boven 
aan de T-splitsing bij zitbank en grafveld uit de 
midden – bronstijd (zie infobord) gaat u R 
(T.R.A.P. fietsroute). Beneden aan de volgende T-
splitsing gaat u L over het brede graspad. (U 
verlaat hier de T.R.A.P. fietsroute). Aan de kruising 
gaat u R omlaag.  Aan de T-splitsing gaat u L over 
het brede graspad. Aan de volgende T-splitsing 
gaat u R. (U verlaat hier de wandelmarkering).  Even 
verder gaat door de opening in de afrastering en 
u loopt Duitsland binnen.   
 

2. Aan de brede grindweg gaat u R. Meteen 
daarna gaat u L over de brede bosweg, die een 
stijgende bosweg wordt. De bosweg buigt naar 
links. 100 m verder gaat u R (gele stip) over het 
brede bospad en volg het stijgende en dalende 
bospad RD.  Bijna beneden aan de kruising bij 
rechts staande geel-blauwe afsluitboom gaat u L. 
Boven buigt het pad naar rechts en vlak daarna 
naar links. Neem nu het eerste brede bospad R 
(wit kruisje) omlaag.  Steek de doorgaande weg 
over en loop bij wegwijzer RD (Kamerickshof) 
over de grindweg richting Herkenbosch/ 
Niederkrüchten. U steekt de Swalm over en volg 
RD de brede bosweg.  Na 100 m gaat u L (geel-
rood) over het grindpad. Negeer zijpad rechts 
naar zitbank.  
 

(Bij zitbank heeft u mooi uitzicht over het ven, een 
leuke pauzeplek).   
 

Volg nu circa 1,2 km RD het slingerende 
(grind)pad door het mooie natuurgebied Elmpter 
Schwalmbruch.  
 

(U passeert enkele zitbanken. Een eind verder, waar 
het pad bij zitbank rechts omhoog buigt, staat links 
aan de Swalm een picknickbank, een genietplekje).   
 

3.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (blauw) 
met even verder rechts een mooi meertje met riet.  
Bij de Swalm buigt de weg naar rechts en blijf het 
pad langs de Swalm volgen. Na 800 m gaat u aan 
de 3-sprong R (blauw) met links een zijbeekje van 

de Swalm.  Aan de volgende 3-sprong gaat u L 
(geen-rood/wit kruisje) met rechts heidegebied.   
 

(Degene die 10,5 km loopt, gaat hier RD. Een eind 
verder passeert u een uitzichttoren, waar u boven 
mooi uitzicht heeft over het heidegebied.  Hier staan 
ook infoborden en zitbanken. Een mooi pauzeplekje. 
Loop dan verder RD en na 100 m gaat u aan de 3-
sprong RD (rood/blauw/geel-rood).  Ga dan verder bij 
**** in punt 6).   
 

Neem nu het eerste brede (gras)pad R (rood) en u 
passeert meteen rechts een zitbank en links een 
mooi ven. Een eindje verder passeert u links een 
groter ven. Aan de 3-sprong gaat u L over het 
grindpad. Aan de 4-sprong, met rechts een 
graspad, loopt u RD (rood/geel-rood).   
 

4. Aan de 5-sprong bij picknickbank gaat u L 
(geel-rood).  
 

(Degene die 12 km loopt, neemt hier het eerste licht 
stijgende bospad R met rechts van u de 
picknickbank. Ga dan verder bij punt 6).   
 

Steek het beekje over en ga meteen na de brug R 
over het smalle bospad. Aan de T-splitsing bij 
groen hek (ingang) in de afrastering van het 
kleine terrein van visvereniging ASV 
Venekotensee Niederkrüchten 1972 gaat u L.  (U 
komt hier straks terug). Meteen daarna ziet u rechts 
de mooie Venekotensee, een voormalige 
kiezelgroeve, waar u omheen gaat lopen.  Aan de 
3-sprong gaat u R. Aan de 3-sprong, 20 m vóór 
asfaltweg, gaat u R over het onverharde paadje 
dat vlak langs het water loopt. Negeer zijpaden 
links en blijf geruime tijd het paadje vlak langs de 
Venekotensee RD volgen. Bij zitbank gaat u R 
over de brede grindweg met links de Swalm.  Aan 
het eind van het meer gaat u aan de 3-sprong R 
en u passeert meteen rechts twee zitbanken en 
links twee appartementencomplexen met mooi 
uitzicht op het meer.     
 

5. Het pad buigt naar links.   
 

(Als u hier R gaat, dan komt u bij een zitbank aan het 
meer. Een mooie pauzeplek na 7,5 km).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u R met 
even verder links een bruin houten schuur en dan  
passeert u links enkele vakantiehuisjes. 
 

(In 1960 is hier aan de Venekotensee het Feriendorf 
Venekotensee gebouwd. Nu worden de 
vakantiehuisjes voornamelijk permanent bewoond).  
 

Aan de asfaltweg gaat u L. Meteen daarna gaat u 
R over de grindweg, die u circa 1 km RD volgt.  



 

Na 200 m loopt u weer langs de oever van het 
meer. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
verder langs het meer. Het pad loopt even door 
het bos en bij vennetje en bij schuurtje van 
visvereniging maakt het pad een haakse bocht 
naar rechts. Meteen daarna bij 
wandelmarkeringspaal en ingang/groen hekje van 
het kleine terrein van visvereniging ASV 
Venekotensee Niederkrüchten 1972 gaat u L over 
het bospaadje. Vlak daarna gaat u aan het brede 
pad L en via de brug steekt u het beekje over. 
Aan de 5-sprong bij picknickbank gaat u RD over 
het licht stijgende bospad met rechts van u een 
picknickbank.    
 

6. De weg buigt naar rechts. Negeer meteen 
daarna zijpaadje links.  Aan de T-splitsing, waar 
de grindweg naar links buigt, gaat u bij bord 
Naturschutzgebied R over het brede (gras)pad. 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat L (rood) over 
de grindweg.  Volg geruime tijd de grindweg met 
rechts van u uitzicht over het mooie heidegebied. 
Aan de T-splitsing gaat u L (rood/blauw/geel-
rood).  
 

(U kunt hier R naar de uitkijktoren lopen (100 m), 
waar u boven mooi uitzicht over het heidegebied. 
Hier staan ook zitbanken en infoborden. Een mooie 
pauzeplek).  
 

****Aan de volgende T-splitsing gaat u R 
(blauw/geel-rood) over de brede grindweg, die u 
bijna 1 km RD volgt met rechts mooi uitzicht over 
het heidegebied. Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong RD. (Hier staat rechts op de heide een 
zitbank). Aan Y-splitsing voor bosrand gaat u RD 
de grind- bosweg omhoog. (U verlaat hier de geel-
rode en blauwe wandelmarkering en het 
heidegebied). Boven aan de kruising loopt u RD 
omlaag richting Kaldenkirchen/Herkenbosch en 
volg geruime tijd de bosweg RD. U passeert links 
een woonhuis.   
 

7.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD over 
de smalle asfaltweg.  Meteen daarna aan de 3-
sprong bij wegwijzer gaat u RD (geel-rood) over 
het onverharde pad richting Herkenbosch.  Na 

250 m passeert u rechts een grote grasvlakte en 
later rechts weilanden en dan loopt u weer het 
bos in. Na 100 m bij betonnen grenspaal nr. 417 
en wkp 84 gaat u R (83) over het smalle pad met 
rechts een sloot en een eind verder links een 
grote akker. U passeert grenspaal nr. 417a. Bij 
wildrooster loopt u RD. Het pad buigt naar links 
en wordt een breed graspad gelegen tussen 
akkers. Aan de asfaltweg gaat u R. Waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij wkp 83 L 
(80) met rechts de bosrand. Negeer bij bomenrij 
graspad links.   
 

8. Let op! Na circa 200 m gaat u R door de grote 
houten nauwe doorgang.  
 

(U kunt hier ook de asfaltweg RD blijven volgen. 
Negeer dan zijweg links. Aan de 4-sprong bij wkp 79 
gaat u R (78). Via de brug steekt u de Swalm over. 
Loop RD en u komt weer aan de doorgaande weg bij 
het startpunt).  
 

Negeer meteen zijpad links en loop RD.  
 

(U loopt hier door een mooi moerassig natuurgebied 
Groenwoud. U passeert verschillende kleine houten 
dieren sculpturen, die hier in 2021 door de 
kettingzaagkunstenaar Roel van Wijlick zijn gemaakt 
www.boomtotbeeld.nl ). 
 

Na 10 m gaat u aan de 4–sprong bij 
houtsculpturen van steenmarter R. Aan de 3-
sprong bij slang gaat u L het trapje omlaag en 
even verder loopt u over het vlonderpad met 
rechts van u de Swalm. Via houten bruggetje 
steekt u de Swalm over en ga dan L. U passeert 
een zitbank en sculptuur van een ijsvogel. Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong (slecht te zien) RD 
over het bospad (begin pad slecht te zien). Na 100 
m steekt u via het vlonderpad het moerasgebied 
over en volg dan RD het graspad. Aan de 5-
sprong bij picknickbank en sculptuur van das 
neemt u het tweede bospad L. Aan de T-splitsing 
gaat u R. Aan de doorgaande weg gaat u L over 
het fietspad.  Al snel komt u weer bij de 
parkeerplaats. 

 
 
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
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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.   
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