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Tijdens deze  vlakke en schaduwrijke wandeling door het Schwalmtal wandelt u door bossen en velden 
naar het gehucht Schwaam. De terugweg gaat door prachtige loofbossen en een mooi stuk langs de 
Schwalm. Halverwege kunt u pauzeren bij restaurant Molzmuhle. Onderweg staan voldoende zitbanken.   
 

Startadres: Restaurant Lüttelforster Mühle, Lüttelforst 303, Schwalmtal (Lüttelforst). 
Parkeer tegenover het restaurant op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,60 km  3.15 uur  31 m  55 m 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 2 

 

 
 

487. SCHWALMTAL (Lüttelforst) 14,6 km 
 

1.   Met uw gezicht naar het restaurant gaat u L de 
brug over en na 20 m gaat u R (geel-rood/E8) over 
het grindpad met rechts de beek en u loopt een 
mooi stukje langs de Schwalm. Via houten brug 
steekt u de Liplaken over en dan L over het 
grindpad met links de beek. Steek schuin links 
voorrangsweg over en loop RD (A5) over het 
bospad met rechts de beek.  Volg nu geruime tijd 
het rechte pad langs de beek. Aan de T-splitsing 
bij zitbank gaat u R.  Aan de verharde 3-sprong 
bij zitbank in Tetelrath gaat u L (In Venn) over de 
asfaltweg.  Na 400 m gaat u L (In Venn 70) over de 
derde (doodlopende) asfaltweg. De weg wordt 
onverhard en u loopt het bos in.  Aan de 3-sprong 
gaat L.  Aan de 4-sprong voor houten brug gaat R 
(geel-rood/A5) langs de Schwalm (U komt hier 
straks terug). U passeert een houten brug.  Aan de 
T-splitsing bij stalen brug gaat u R over de 
asfaltweg.   
 

2.  Voordat het bos aan de linkerzijde eindigt, 
gaat u op de 3-sprong L (X) over het bospad. Het 
bospad buigt naar rechts en aan de T-splitsing 
gaat u L over het grindpad. Volg nu geruime tijd 
de bosrand. Aan de doorgaande weg  bij 2 
zitbanken gaat u L (X) en u loopt het gehucht 
Schwaam binnen.  Bij huisnr. 50 passeert u een 
mooie hoeve. Tegenover huisnr. 34 gaat u R 
(Halfesweg) over de smalle asfaltweg.  U passeert 
een gedenkkruis en dan wordt de asfaltweg een 
veldweg.  U passeert een diep gelegen visvijver.  
Aan de kruising van veldwegen, met rechts een 
zitbank genaamd Berkerweg, gaat u L.  Aan de 
volgende kruising gaat u RD langs de 
hoogspanningsmasten.  Aan de T-splitsing, met 
rechts een graspad, buigt de veldweg naar links 
en loop onder de stroomkabels door langs paal 
nr. 5865-21. Aan de volgende T-splitsing in 
Schwaam gaat u R over de asfaltweg. Negeer 
veldweg rechts en u loopt het dorpje uit. De weg 
kronkelt langs een boerderij en negeer hier 
grindweg rechts.   
 

3. Voorbij huisnr. 81 gaat u T-splitsing L (fr. 69-
70-71). Steek de Schwalm over en dan passeert u 
restaurant Molzmühle, een mooie pauzeplek na 
7,4 km.  Meteen voorbij het restaurant gaat u L 
(geel-rood) over het kasseienpad en ga achter het 
restaurant het bospaadje omhoog. Volg geruime 

tijd het pad door het mooie loofbos. 10 m voorbij  
zitbank (7,8 km) gaat u schuin L (geel-rood) het 
bospad omlaag Aan de T-splitsing bij oprit gaat u 
L (geel-rood) over het bospad. Negeer zijpaden. 
Aan de T-splitsing voor huis gaat u L (geel-
rood/R). Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing bij 
dalende pad gaat u R (X/R). Blijf geruime tijd het 
bospad RD (R) volgen  
 

4. Aan de verkeersweg gaat u L (E8/X10/geel-
rood). Na 100 m, net vóór 
waterzuiveringsinstallatie, gaat u R over het  
bospaadje dat vlak langs de afrastering loopt. 
Volg enige tijd het soms onduidelijke bospad. 
Aan de 3-sprong bij bord Naturschutzgebiet loopt 
u RD (X/R). Negeer pad rechts en loop RD (X/R). 
Een eind verder passeert u 2 houten bruggen.  
Aan de 3-sprong bij houten schutting buigt het 
pad naar rechts (R).  Dan buigt het pad links 
langs een houten schutting.  Aan de doorgaande 
weg gaat u R en na 20 m gaat u bij over de 
parkeerplaats met links een groen trafohuisje L 
(X10) en dan gaat u bij slagboom RD over het 
brede bospad. Negeer bospad schuin rechts en 
loop RD (X10). Even later ziet u links een opening 
met uitkijk over een grote zandgroeve. Bij links 
staand ijzeren hek negeert u zijpad rechts. Aan de 
ruime kruising gaat u RD. (U verlaat hier X).  
Negeer zijweg links. Negeer zijpaden en u 
passeert een mooie schuilhut met zitbanken en 
even later weer een zitbank (11,4 km).      
 

5. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L over het 
graspad langs de grote akkers en hoogzit.  Aan 
de 5-sprong bij de bosrand loopt u RD over de 
smalle asfaltweg.  Aan de T-splitsing gaat u R en 
u loopt Lüttelforst binnen. Negeer 2 zijwegen 
rechts. Bij verkeersbord “12 T” gaat u L richting 
Merbeck. Loop de brug over en ga dan meteen R 
(geel-rood/X) over het grindpad langs de 45 km 
lange Schwalm, die bij Swalmen in de Maas 
stroomt.  U passeert een houten brug.  Aan de 4-
sprong bij volgende brug gaat u RD (geel-
rood/A5).  Aan de kruising bij alweer een brug 
loopt u verder RD (geel-rood/A5).  Blijf langs de 
Schwalm wandelen en u komt weer bij het 
restaurant, de sponsor van de wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. 

  
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.   

 
 


