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Tijdens deze schaduwrijke vlakke wandeling (uitgezonderd twee heuvels) loopt u vanuit de historische
kern van Brüggen, met een Burcht, een Klooster, een middeleeuwse kerk en een middeleeuwse
Stadspoort, door het Swalmdal langs mooie stukjes van de Swalm. U passeert het dorpje Overhetfeld met
een mooie kapel. Ook passeert u een mooi ven en wandelt u naar het dorpje Oebel. Het laatste stuk gaat
weer een mooi stuk langs de Schwalm. Er staan veel zitbanken onderweg. Aan het eind kunt u bij de
Pannenkoekenbakker een heerlijke pannenkoek proeven.
Startadres: Restaurant De Pannenkoekenbakker, Klosterstraβe 30, Brüggen.
U kunt parkeren op de parkeerplaats aan de Burgwall 5 tegenover de burcht.
U kunt ook starten in Overhetfeld en dan na 10 km pauzeren bij de sponsor restaurant De
Pannenkoekenbakker in Bruggen. Parkeer dan An der Heiden 3 in Overhetfeld en loop naar de ingang van
de kapel, die in het park staat. Bij de ingang van de kapel gaat u L over het grindpad door het park. Ga dan
verder bij **** in punt 3.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,14 km

2.40 uur

30 m

61 m

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.

blz 2 van 3

467. BRÜGGEN 13,1 km
1. Vanaf de parkeerplaats met uw gezicht naar de
straat en de burcht gaat u L over de asfaltweg.
Na 50 m, waar de asfaltweg naar links buigt, gaat
u aan het pleintje R (Klosterstraβe) door de
voetgangerszone. Na 50 m komt u links (nr. 30)
bij de Pannenkoekenbakker.
Met uw rug naar de Pannenkoekenbakker gaat u
R.
(Als hier L gaat dan ziet u meteen links aan het plein
het “oude” Rathaus. Hier aan het plein staat ook de
Sankt Nikolauskerk, die u kunt bezoeken).
Na 50 m gaat u aan het pleintje L over de
asfaltweg.
(Hier aan de asfaltweg ziet u meteen rechts in
muurnis een Mariakapelletje).
Meteen daarna aan de 4-sprong loopt u RD via de
kasteelpoort het terrein van de Burg Brüggen
binnen en volg dan RD de kasseienweg. Negeer
poort rechts naar binnenpleintje en loop verder
RD over de kasseienweg.
(U kunt hier via de poort naar de burcht lopen, waarin
het VVV/Tourist Information is gehuisvest. In het
kasteelpark staan zitbanken en ligstoelen. De burcht
werd in 1289 voor het eerst per oorkonde genoemd.
In 1350 volgde uitbreiding van de burcht tot een
vestiging met vier torens. Van de vier torens zijn
alleen de grote zaal en deze toren bewaard
gebleven).
Negeer bij de Messerturm, een oude watertoren,
zijweg links. Vlak daarna bij hoge muur en
infobord gaat u R over het grindpad met rechts
de kasteelgracht en links de hoge wal. (Waar de
het grindpad begint te stijgen, heeft u rechts mooi
zicht op de burcht). Boven, circa 5 m voor
fietsknooppunt 27 en fietswegwijzer gaat u R over
het grindpad langs de zitbanken met rechts
beneden de slotgracht. Na bijna 100 m, waar de
asfaltweg naar rechts buigt,
gaat u L de
parkeerplaats over en loop RD de houten brug
over.
(Begin 2020 was de (kapotte) brug afgesloten. Volg
dan RD de asfaltweg. Aan de 4-sprong bij Burg
ingang gaat u L over de asfaltweg, die meteen naar
links buigt. Aan de 4-sprong gaat u R over de
doorgaande weg en via brug steekt u de Schwalm
over. Ga nu verder bij **** in punt 1. Laat even weten
als er weer over de brug gelopen kan worden. Alvast
bedankt).
Volg RD het grindpad met rechts het park.

(Rechts ziet u de Brüggener Mühle, die voor het eerst
in 1289 als korenmolen genoemd werd en tot 1955 in
bedrijf was. Links van de watermolen ziet u de oude
Schwalm stadspoort (1770), poort in gebouw).
Aan de kruising gaat u RD en via brug steekt u
de Schwalm over. **** Meteen na de brug gaat u L
over het pad met links de Schwalm, die nabij
Rijkel (Swalmen) met de naam Swalm in de Maas
stroomt. Na 500 m gaat u boven aan de kruising
bij zitbanken en infobord L richting Schloss
Dilborn.
2. Steek de brug over en ga dan meteen na de
brug en vlak voor ingang van speeltuin L over het
graspad. Steek het kleine bruggetje over en volg
RD het smalle bospad dat enkele bochten maakt.
Na 300 m gaat u boven aan de klinkerweg R en
na 100 m loopt u het terrein op van ViaNobis
Jugendhilfe. Let op! Bijna 100 m verder, waar
rechts twee stenen pilaren en het bordje
“Spielplatz Dilbergen Piraten” staan, gaat u L het
brede bospad omhoog, dat bij omheind grasveld
naar rechts buigt. Negeer bijna aan het eind van
het pad bospad rechts omlaag.
(Als u dit pad rechts omlaag loopt, dan heeft u
beneden mooi zicht op het grote Schloss Dilborn, dat
voor het eerst in 1363 als waterburcht werd
genoemd).
Steek vlak daarna schuin rechts het fietspad en
de doorgaande weg over en loop bij verbodsbord
RD over de brede bosweg. Negeer zijpaden en
volg geruime tijd RD (X/E8/4) de bosweg, die een
stijgende bosweg wordt. Na 600 m gaat u boven
aan de 3-sprong van grindpaden RD (A1/X) verder
over de bosweg. 200 m verder aan de aan 4sprong bij zitbank gaat u bij dikke beuk RD (X/A1)
de bosweg omlaag.
3. Beneden voorbij wit-rode afsluitboom gaat u in
het dorp Overhetfeld bij zitbank R (A1/X) de
asfaltweg omlaag. Aan de voorrangsweg voor
hotel Haus Hildegard gaat u R omlaag. Na 50 m
gaat u L (An der Heiden). Meteen daarna gaat u R
de stenen trap omlaag
en volg RD het
grindpaadje door het park met rechts de Elmpter
Mariakapel, de voormalige tweede huiskapel van
Schloss Dilborn. Bij de ingang van de kapel, die
voor het eerst in 1703 werd genoemd, loopt u RD
over het brede grindpad door het park.
**** (Hier bij ingang van de kapel staat links aan het
klinkerpad een infobord waar u meer te weten komt
over de kapel).

Voor
Gaststätte Et Stübchen, waar u kunt
pauzeren, gaat u R over de asfaltweg. Negeer
meteen asfaltweg links (An der Heiden). Vlak
daarna voor de T-splitsing gaat u L over het
grindpad met links de grote parkeerplaats en u
passeert fietsknooppunt 39. Aan het eind van het
grindpad gaat u RD over het trottoir langs huisnr.
41. Aan de T-splitsing met rechts de Schwalmweg
gaat u L. Meteen daarna gaat u R (Ziegelweg) de
doodlopende omhoog. Aan het eind van de
asfaltweg voorbij houten woningen gaat u bij
verbodsbord RD (A-3) over de bosweg. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD omlaag. (U verlaat A3). Negeer zijpaden en volg de dalende bosweg,
die na 100 links omlaag buigt.

blz 3 van 3
RD de over veldweg. Aan de T-splitsing in Oebel
gaat u L over de smalle asfaltweg.
(Als u hier 25 m R gaat, dan komt u bij een mooie
witte Mariakapel waar ook zitbanken staan).
Voorbij huisnr. 8, waar een molensteen tegen de
muur staat en bij wit huis (nr. 14) gaat u R smalle
asfaltweg omhoog met rechts achtertuinen. Na
700 m gaat u aan de kruising voor grote akker R
(Lerchenweg) door de woonwijk (Brüggen)
omhoog. Aan de voorrangsweg gaat u R. Meteen
daarna steekt u de volgende voorrangsweg
(Roermonder Straβe)
over en loop RD (Am
Bruch) de steile smalle asfaltweg omlaag.

4. Beneden gaat 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. Aan het
einde van de parkeerplaats gaat u vóór de brug L
(Schwalmweg 41) over het pad met rechts de
Schwalm.
Na 400 m, circa 50 m vóór
toegangshek woning (voormalige Bockmühle), gaat
u L over de bosweg. Steek meteen daarna het
bruggetje over en volg het bospad met rechts de
Mühlenbruchgraben. Aan de T-splitsing voor
paardenweiland gaat u R en via brug steekt u het
beekje over. Een eindje verder buigt het pad naar
links en u loopt weer langs de Schwalm. Aan de
kruising gaat u R de houten brug over richting
Burg Brüggen. Aan de 4-sprong steekt u RD via
de houten brug het Diergardtscher Kanal over.

(Hier aan de voorrangsweg staat rechts het
monument Tonchepbahn. Met deze karretjes werd
van 1909 tot 1961 klei afgevoerd uit de kleigroeves.
De karretjes werden in het begin getrokken door
paarden).

(U kunt hier scherp rechts een paadje inlopen waar u
mooi uitzicht zicht heeft op de grote vijver Oebeler
Bruch, een voormalige grind- zandgroeve).

7. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank,
infobord en voor brug gaat u L over het grindpad
richting Schloss Dilborn/Burg Brüggen met
rechts de meanderende Schwalm.
Volg nu
geruime tijd het grindpad. (Na 400 m passeert u
rechts het symbool van Saturnes (zie infobord). Na 1
km gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en het
symbool Jupiter (zei infobord) R de brug over en
volg verder het grindpad met rechts de
meanderende Schwalm.

Negeer zijpaden en loop RD over de brede bosgrindweg
5. Aan de voorrangsweg gaat u L over het twee
richtingen fietspad. Let op! Na circa 100 m,
meteen voorbij de tweede boom die hier rechts
aan het fietspad staat en 50 m voorbij
verkeersbord “70 km” steekt u R de doorgaande
weg over en loop RD over het (smalle) bospad.
Na 250 m gaat aan de kruising RD de bosweg
omhoog. Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u
boven aan de 3-sprong RD over de dalende en
stijgende bosweg. 200 meter verder gaat u aan de
5-sprong, met links een rode afsluitboom en
rechts de ingang van een kleigroeve, RD over de
zeer brede zand- bosweg. Na 600 m gaat u aan
de kruising bij ijzeren “paaltje”GWBR4 R over
het bospad. (U loopt hier parallel aan het rechts
gelegen bospad). Negeer zijpaden en volg geruime
tijd het bospad RD. Na 600 m gaat u in Oebel RD
over de asfaltweg. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong bij zitbank RD. Circa 10 m vóór de
voorrangsweg gaat u L over de smalle asfaltweg.
6. Aan het eind van deze smalle asfaltweg steekt
u R voorzichtig de doorgaande weg over en loop

Na 100 m gaat u R de smalle asfaltweg omhoog
met rechts afrastering van achtertuinen. Waar
na 100 m de smalle asfaltweg naar rechts buigt,
gaat u RD over het pad met rechts afrastering.
(Even verder passeert u een zitbank, een leuke
pauzeplek). U loopt het bos in. Negeer zijpaden en
volg RD de bosweg. Aan de T-splitsing voor
jeugdherberg gaat u L het bospad omlaag.
Negeer zijpaden. Beneden aan de kruising bij
woning gaat u RD over de smalle asfaltweg. Aan
de ongelijke 4-sprong bij wegwijzer gaat u RD
(Deichweg) over de smalle doodlopend asfaltweg
richting Overhetfeld/Swalmen. Voorbij woning
(nr. 101) wordt de smalle asfaltweg een grindweg.

(Na 100 m passeert u rechts een zitbank, die vlak
langs de Schwalm staat. 200 meter verder meteen
voorbij picknickbank en bij vijver en insectenhotel
passeert u links het symbool van Mars (zie infobord)).
Aan de kruising bij zitbanken en infobord gaat u
RD het pad omlaag verder langs de Schwalm. Na
500 m aan de doorgaande weg gaat u R de brug
over. Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong
bij wegwijzer L en u loopt Brüggen binnen.
(Meteen rechts ziet u de Brüggener Mühle). Waar de
asfaltweg bij pleintje naar rechts buigt, gaat u RD
(Klosterstraβe) door de voetgangerszone. Na 50
m komt u links bij de Pannekoekenbakker, de
sponsor van de wandeling waar u kunt kiezen uit
meer dan 250 pannenkoeken!. Ze hebben er ook
o.a. Kaffee und Kuchen.

