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Tijdens deze  vlakke en afwisselende wandeling, wandelt u naar het brongebied van de Schwalm en 
passeert u vier watermolens. U loopt door de voetgangerszone van Wegberg en een mooi stukje door het 
Schwalmdal. U wandelt door mooie bossen en velden naar de bron. U passeert het Schloss 
Tüschenbroich. Dan loopt u via veldwegen, met rondom mooi uitzicht verder door de velden naar de rand 
van  Beeck, naar de Ophover Mühle.  Halverwege staan voldoende zitbanken. Aan het einde kunt u op het 
mooie terras aan het water nagenieten.  TIP: Als het erg veel heeft geregend, trek hoge waterdichte 
schoenen aan. Het pad langs de beek  tussen punt 3 en 4 kan dan soms een beetje onder water staan. 
 
Startadres: Parkeerplaats bij de Ophover Mühle, Forst 14,  Wegberg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,43 km  3.10 uur  28 m  31 m 
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495. WEGBERG 13,4 km 
 

  
 
 

 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u aan de  
T-splitsing, voor huisnummer 10 c en 12 L. Voor 
de Ophover Mühle gaat u aan de 4-sprong het 
tweede klinkerpad R (Fietsroute 71), met links het 
grote waterrad. Negeer zijpaden en volg geruime 
tijd RD het klinkerpad met rechts de Beeckbach. 
Aan de asfaltweg gaat u R.  Aan de voorrangsweg 
in het centrum van Wegberg gaat u L. Steek bij 
verkeerslichten RD de doorgaande weg over en u 
loopt de voetgangerszone binnen. Aan de  
3-sprong, voor de St. Peter en Paulkerk, die uit de 
1e helft van de 16e eeuw stamt en de 
klokkentoren uit de 17e eeuw, gaat u L 
(Hauptstraβe) door de leuke winkelstraat. Aan de 
kruising gaat u RD (Bergstraβe) omhoog.     
 

2. Steek de voorrangsweg over en loop bij 
plaatsnaambord Mühlenstadt RD (Obere 
Begstraβe) over de doodlopende asfaltweg.  
Meteen daarna, tegenover huisnr. 3, gaat u 
schuin R  (geel-rood) de smalle asfaltweg langs 
huisnr. 4 omlaag (A4-X).  Via nauwe doorgang 
steekt u de Schwalm over en volgt verder de 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing bij groot stenen 
wegkruis (1865) gaat u L.  Meteen daarna gaat u L 
(In Bissen) over de doodlopende weg.  Negeer 
veldweg rechts. Aan de 3-sprong bij mooi 
gerestaureerde boerderijtje (1853) gaat u RD de 
smalle asfaltweg langs huisnr. 46 omhoog.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts de H. Familiekerk 
(1902/1904) in Klinkum).  
Aan de kruising gaat u L (fr. 72/Zur 
Bischofsmühle) omlaag. Negeer zijweg rechts 
omhoog.  U steekt, bij de Bischofsmühle met de 
hoge schoorsteen, weer de Schwalm over.   
 

(De watermolen stamt uit de 18e/19e eeuw en werd 
later aangedreven door Dampfkraft/stoomkracht).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna gaat u 
bij picknickbank L (Kloppenberg) de smalle 
asfaltweg omhoog, met rechts een speeltuintje en 
u passeert een leuk vakwerkhuisje.   
 

3. Beneden aan de T-splitsing L.  
 

(Als u hier R omlaag gaat komt u meteen rechts bij 
de Bockenmühle (lange boerderij (1853)). Aan de 
linkerkant van de lange boerderij, bij huisnr. 3, is het 
waterrad te zien. De watermolen stamt uit de 16e 
eeuw en is in 1960 stilgelegd).  
 

Meteen daarna, meteen na huisnr 14, gaat u R 
(A4/X/geel-rood) het smalle pad omhoog. Waar 
voorbij nauwe doorgang rechts de afrastering  
 

 
 
 
ophoudt, gaat u schuin R het bospad omlaag met 
even verder rechts de meanderende Schwalm.  
 

(Als het water in de Schwalm hoog staat, loop dan 
terug naar de afrastering en ga R (A4-X) het bospad 
omhoog. Negeer zijpaden. Ga dan verder bij ***** in 
dit punt).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R (A4-X). **** Boven aan 
de doorgaande weg gaat u R over het fietspad 
omlaag. Na 40 m gaat u L (E8/ geel-rood) het 
gras- bospad omlaag. Ga beneden, voor de 
Tüschenbroicher Mühle,  R het trapje naar 
beneden en loop RD langs het witte gebouw. Aan 
de 3-sprong bij infoborden  en links water gaat u 
L. 
 

(De voormalige graanmolen, die evenals de 
oliemolen bij het kasteel hoorde, werd voor het eerst 
in 1504 genoemd en was tot de jaren 40 van de 
vorige eeuw in gebruik).  
 
4. Aan de kruising bij zitbank en afsluitboom, 
gaat u bij verbodsborden RD (E-8/geel-rood/A-
5/W) over de doodlopende grindweg met links de 
gracht/vijver en het mooie Schloss 
Tüschenbroich en met even verder rechts een 
grote visvijver. U passeert bij  vakwerkhuis het 
waterrad van de Ölmühle en u loopt het bos in. 
 
(De huidige molen, die bij het kasteel hoorde,  stamt 
uit de 18e eeuw. Op deze plek stond al in de 14e/15e 
eeuw een watermolen.  In 1912 is de oliemolen, die 
lijnzaadolie produceerde, stilgelegd). 
 

Vlak daarna aan de 3-sprong in het mooie 
Tüschenbroicher Wald, gaat u L (W/Mühlenroute/ 
Ölmühlenpfad). Negeer zijpaden en volg het 
bospad dat een eindje verder naar links en voor 
de kasteelgracht/vijver, waar doorheen de 
Schwalm stroomt, naar rechts buigt. 
 

(Waar het pad bij kasteelgracht naar rechts buigt, 
heeft u bij zitbank prachtig uitzicht op het kasteel.  
Het kasteel/waterburcht is gebouwd op de 
funderingen van een motte uit 9e eeuw en is tijdens 
de 30-jarige oorlog (1618-1648) afgebrand. Begin 
1700 is op de plek een nieuw kasteel  gebouwd dat 
later ook weer verwoest is. De huidige vorm van het  
kasteel dateert uit 1876. De ruïne/toren is nog een 
onderdeel van de motte.  De kasteelgracht/vijver  
fungeerde ook als vergaarvijver van de oliemolen en 
de Tüschenbroicher molen, die beiden bij het kasteel 
hoorden).  
 
 



  blz 3 van 3 

 

Aan de T-splitsing, bij zitbank, gaat u R (A-4/W 
(Tüschenbroich Runde) de brede grindweg 
omhoog.  U passeert na 100 m boven links een 
huis en volg dan RD de veldweg met rechts de  
bosrand.  Na 400 m, op de hoek van het bos bij 
wilduitkijkhut, gaat u R (W) met rechts de  
bosrand.   
 

(Links ziet u hier de niet meer in gebruik zijnde 
watertoren (1934)  in Uevekoven).  
 

Na 300 m, op de volgende hoek van het bos, gaat 
u weer R (W) met rechts de bosrand. Voorbij 
zitbank en bij bord Naturschutzgebiet loopt u RD 
(W) het bospad omlaag. U passeert een bruggetje 
over de Schwalm. Aan de 3-sprong gaat u R/RD 
verder door het mooie Tüschenbroicher Wald. (U 
verlaat hier W). Na 400 m gaat u aan de T-splitsing, 
met rechts de grote witte achthoekige 
Ulrichskapel (17e/18e eeuw), L.  
  
5.   Aan de kruising, bij wit-rode paaltjes, gaat u 
RD (fietsroute 70) over de smalle asfalt- 
grindweg. Aan de 4-sprong gaat u RD (fr. 70) over 
de licht stijgende smalle asfaltweg. Na 300 m, 
circa 50 m vóór het eerste huis van het dorpje 
Geneiken, gaat u L over het graspad/veldweg 
gelegen tussen akkers. Aan de 3-sprong gaat u 
R/RD. Aan de bosrand bij bord Naturschutzgebiet 
gaat u  R met links de bosrand en rechts akkers. 
Aan de asfaltweg in Geneiken gaat u L. Aan de  
3-sprong gaat u L/RD (fr. 70) de smalle asfaltweg  
gelegen tussen akkers omhoog, met rondom 
mooi uitzicht.  
 

(Vlak daarna komt u links bij een zitbank, dikke kei en 
infobord. Hier in het bos ontspringt de 45 km lange 
Schwalm, die onder de naam Swalm nabij Rijkel 
(Swalmen) in de Maas stroomt).   
 

Na 400 m gaat u aan de 4-sprong, bij wegwijzer  
RD (fr.70) de veld- grindweg omhoog, die u 
geruime tijd RD volgt richting Uevekoven.  (Links 
ziet u weer de watertoren). Steek na 600 m de  
smalle asfaltweg over en loop RD over het 
graspad/veldweg richting bos. Negeer zijpaden 
en loop RD door het bos omhoog.  Boven loopt u 
RD verder over het graspad/veldweg met rechts 
de bosrand.  Negeer zijpaden. Waar na 400 m het 
bos aan de rechterzijde eindigt, loopt u nog  
100 m RD en ga dan L over het graspad. Na 200 m 
gaat u aan de kruising R over de smalle 
asfaltweg.     
 
 
 
 
 

6. Aan de T-splitsing, voor de doorgaande weg 
(Erkelenzer Straβe), gaat u L over de smalle 
asfaltweg.  Voorbij rechts, aan de overkant van de 
doorgaande weg, staand groot stenen wegkruis 
(1749) steekt u aan de rand van Uevekoven de 
doorgaande weg over en loop RD (Erkelenzer 
Straβe 99+103/Barbarastraβe) over de asfaltweg, 
die even verder naar links buigt.  Aan de 4-sprong 
bij huisnr. 74, gaat u RD over het graspad met 
even verder links de bosrand. Bij de links gelegen 
voetbalvelden van Uevekoven wordt het graspad 
even een bospad. Na het bos volgt u RD het 
graspad/veldweg, dat even verder een smalle 
asfaltweg wordt richting kerktoren van de 
Vicentiuskerk (15e eeuw) in Beeck/Wegberg.  
Steek de doorgaande weg over en  loop bij 
verbodsbord RD over de smalle asfaltweg. Aan 
de 3-sprong gaat u RD over de doodlopende weg.  
Aan de 4-sprong gaat u RD.  Net vóór de brug 
over de beek, gaat u L over het grindpad met 
rechts de Beeckbach.  
 
(Bij hoog water kan het pad soms onder water staan. 
Loop dan terug en ga aan de 3-sprong R en na  
300 m loopt u door het dorpje Groβgerichthausen. 
Aan de 4-sprong gaat u R over de asfaltweg. Vlak 
daarna aan de 4-sprong bij brug gaat u L over het 
pad met rechts de Beeckbach. Ga nu verder bij **** 
in dit punt).  
 

**** Negeer zijpaden en blijf het grind- bospad 
geruime tijd RD volgen met rechts de Beeckbach.  
 

(Een eindje verder passeert u in het bos een zitbank 
(8 km).  
 

Na 1 km steekt bij huisnr. 23 de asfaltweg over en 
loopt u RD verder langs de beek.   
 

Aan de 3-sprong, vlak voor vijver bij brug en nabij 
zitbank, gaat u L met rechts de vijver. Aan de 
smalle asfaltweg gaat u R. Meteen daarna  bij 
skatebaan, gaat  u schuin R over het bospad.  
Aan de T-splitsing gaat u R over het klinkerpad 
dat meteen daarna naar links buigt met links de 
afrastering van sportcomplex en rechts de 
vergaarvijver van de Ophover Mühle.  Bij de 
ingang van het Hans Gisbertz Stadion van de  
sc 1912 e. V. Wegberg komt u links bij de 
Ophover Mühle (1627-1957) waar u binnen of op 
het leuke terras iets kunt eten of drinken.  (Het 
huidig gebouw stamt uit 1857).  
  
 

 
 
  
 

 
 
 
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs. 
 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


