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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling door het Schwalmtal wandelt u door het mooie gehucht
Schwaam en dan door het bos langs de Schwalm naar de Lüttelforster Mühle, een mooie pauzeplek met
terras na 4,5 km. Dan loopt u door velden en bos naar het dorpje Merbeck. Dan wandelt u tussen de akkers
door naar Schwaam. Neem zelf proviand mee. Onderweg staan enkele zitbanken. Aan het eind is een
gezellig terras bij de Gasthof. TIP: Blijf lekker slapen in de Gasthof en doe de volgende dag nog een route
in het Schwalmtal.

Startadres: Gasthof Timmermans, Zum Thomeshof 4 Wegberg-Schwaam.
Parkeer links van de Gasthof op de parkeerplaats. Als uw navigator het niet vindt, tik dan Rickelratherstraβe in.
Open van dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur. Maandag rustdag.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,00 km

2.50 uur

37 m

44 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.
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545. WEGBERG (Schwaam) 13 km
1. Met uw rug naar de Gasthof gaat u L. Meteen
daarna gaat u L over de asfaltweg. Aan de
voorrangsweg gaat u L langs huisnr. 4. (Loop links
van de weg). U loopt het dorp Schwaam binnen
en u passeert het mooie huis met nr. 30. Even
verder passeert u nog een prachtige witte hoeve
met rieten dak. U loopt het dorp uit en ga dan na
50 m. R (geel-rood/A6) over het grindpad, dat u
geruime tijd volgt langs de bosrand. Aan de 3sprong
voor
afrastering
en
bij
bord
“Naturschützgebiet” gaat u L over het graspad.
Voorbij huisnr. 10 gaat u R over de asfaltweg, die
na 25 m. naar rechts buigt. De weg maakt een
haakse bocht naar links. (In de verte ziet u de
kerktoren van Merbeck waar u later nog langs komt).
2. Vlak vóór de voorrangsweg gaat u R over de
smalle asfaltweg. Aan de kruising RD. Aan de
volgende kruising bij bushalte gaat u RD. (U loopt
hier door het gehucht Venn). 30 Meter voorbij het
laatste huis (huisnr. 42) gaat u R (IN Venn 70)
over de doodlopende asfaltweg. Aan de 3-sprong
in het bos gaat u L. Aan de 4-sprong bij brug gaat
u L (geel-rood/A5) langs de Schwalm. Aan de
kruising bij de volgende brug gaat u RD (geelrood/A 5) verder langs de Schwalm). Bij de brug
bij de Lüttelforster Mühle, een leuke pauzeplek
met terras, steekt u schuin links de weg over en
loop dan RD (A 5) over het grindpad langs het
beekje. (De monumentale Lüttelforster Mühle,
liefkozend ook wel 'Lü' genoemd, werd in 1456 voor
het
eerst
genoemd.
In
1954
werd
de
molenactiviteiten gestopt. In 2007 werd de molen
gerenoveerd. Het restaurant is ondergebracht in de
voormalige herberg en het maalgedeelte. De oude
molensteen en het groet waterrad
is echte
blikvanger. Ma. Gesloten. Di t/m vrij open vanaf
16.30 uur. Za, zo en feestdagen open vanaf 11,30
uur). Het pad maakt een lus naar links en steek
dan de brug over. Meteen daarna aan de Tsplitsing gaat u R (geel-rood/A 3) over het
grindpad.
3. Na 100 m. gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L
over het graspad langs de afsluitboom.
Bij
boerderij wordt het graspad een asfaltweg.
Negeer zijweg links. Steek bij het dorpje
Silverbeeck de voorrangsweg over ga L over het
fietspad. Na 100 m. gaat u bij stenen wegkruis
schuin R over de asfaltweg. Voorbij het laatste
huis gaat u R over de veldweg langs de bosrand.

De veldweg buigt haaks naar links. Negeer
zijpaden.
Aan
de
kruising
onder
hoogspanningskabels gaat u RD over de
asfaltweg. Negeer zijweg rechts. Let op! Meteen
voorbij het links gelegen kleine bos gaat u L over
de veldweg. Neem nu de eerste veldweg R. Aan
de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Aan de
kruising bij de bosrand gaat u L. Negeer zijweg
rechts. De asfaltweg wordt een grindweg.
4. Aan de 3-sprong bij het bos gaat u L over de
veldweg langs de bosrand. Aan de kruising bij
zitbank gaat u RD langs de bosrand. Aan de
kruising bij de 2e hoogzit gaat u R (verboden voor
ruiters) over de bosweg. Let op!. De bosweg
wordt een graspad. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong L over het bospad door het naaldbos. Aan
de kruising RD. Voorbij afsluitboom gaat u aan
de T-splitsing voor grote akker L over de
grindweg. Waar het bos eindigt, gaat u aan de 3sprong RD onder de hoogspanningskabels door.
Negeer veldweg rechts. Aan de kruising gaat u R
over de asfaltweg en u loopt het dorp Merbeck
binnen. Aan de 3-sprong met de voorrangsweg
RD.
5. Voor huisnr. 30 a gaat u aan de T-splitsing bij
zitbanken L. (Een prima pauzeplekje). Bij huisnr.
37 loopt u RD over het grindpad. Steek de brug
over en volg het pad. Aan de voorrangsweg gaat
u L. Negeer zijweg rechts (Houbenweg). Aan de
kruising bij zitbank en wegkruis gaat u R. (Loop
links van de weg). U passeert de St. Maternus kerk
(1904) en ga dan vóór grijze elektriciteitskast L
over het pad.
Negeer zijwegen. Aan de Tsplitsing gaat u R. Negeer meteen zijweg links
(Wienenweg). Aan de kruising gaat u RD over het
graspad richting bos.
6. Aan de kruising voor dit smalle bos en bij
stenen trafohuisje en zitbank gaat u L over de
veldweg. Negeer veldweg links. 20 Meter buigt de
veldweg naar rechts. Negeer veldweg links en
even verder passeert u een smal bos met hoogzit.
Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg
onder de hoogspanningskabels door. Aan de
kruising van veldwegen RD. U komt weer bij de
Gasthof, de sponsor van de wandeling, waar u
binnen of op het leuke terras (Biergarten) nog iets
kunt eten of drinken.

