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Deze wandeling start op de schitterende locatie Landgoed De Roode Vennen met mooie theetuin. Tijdens
deze vlakke boswandeling wandelt u door de prachtige bossen van natuurgebied Schuitwater. U passeert
enkele fraaie vennen en heidegebieden. De terugweg gaat over de mooie Swolgenderheide en enkele
knuppelpaden. Onderweg staan enkele zitbanken.
Startadres: Landgoed De Roode Vennen, Horsterweg 18, Broekhuizen.
De parkeerplaats is open dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Op maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Als u vroeger bent, kunt u parkeren op de parkeerplaats aan de Horsterweg (richting Mederslo) ongeveer 700 m
voor het landgoed. Start de beschrijving dan bij **** in punt 2.
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546. BROEKHUIZEN 12,4 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kiosk
aan de linkerzijde. Staande voor de ingang gaat u
rechts langs de kiosk en door het hek. Bij
wandelbord gaat u RD over het klinkerpad. Aan
de T-splitsing bij de bosrand gaat u L over het
klinker- bospad. Steek de voorrangsweg over en
ga R over het fietspad. Na 30 m gaat u bij
wandelknooppunt
(wkp)
10
scherp
L
(64/Vonkelsebosweg). Aan de 3-sprong, met op
wandelmarkeringspaal de pijlen 17 en 64, gaat u
R. Aan de T-splitsing voor weiland gaat u R. Na
30 m gaat u aan de 3-sprong, (met rechts een
afsluitboom), L. Aan de T-splitsing gaat u L (witrood/pijl) met links de grote akker
2. U passeert een zitbank en loop verder RD en
volg de pijl die hierna bij pad naar R gaat en een
kronkelig bospaadje wordt. Aan de T-splitsing bij
infobord, wegwijzers en wkp 11 gaat u R (20) over
de grindweg. Negeer pad rechts en loop RD (pijl).
U komt rechts bij een picknickbank met mooi
uitzicht op het Schuitwater, een voormalige
Maasmeander.
(Even verder kunt u ook over het vlonderpad lopen
tot bijna het einde vlakbij de schuilhut)
Een eind verder passeert u een schuilhut met ook
mooi uitzicht.
Na 500 m gaat u aan de
voorrangsweg L (20) over het fiets- voetpad.
Steek na 50 m deze
weg over richting
parkeerplaats. **** Bij picknickbank en infobord
gaat u R (Schuitwater) via klaphek over het
bospad. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R
(9/Langs de Schuitwaters) en volg geruime tijd
het pad RD. Na 600 m gaat u aan de 3-sprong,
met rechts het Schuitwater, L.
(U verlaat de pijl Het natuurgebied Schuitwater is een
overblijfsel van verschillende oude Maasarmen, die
geleidelijk zijn verland. Vanaf de 18e eeuw werd er
veen gebaggerd. Dit werd destijds met platte
schuiten afgevoerd. Nadat de winning van het veen
was gestopt zette het verlandingsproces weer in).
Aan de T-splitsing voor open stuk gaat u R.
3. Na 100 m gaat u L door het klaphek en steek
RD het berkenbosje over. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Via volgend klaphek verlaat
u het weiland en ga R over de veldweg. Na circa
50 m gaat u L over het bospad, dat een eind
verder naar rechts buigt. Aan de T-splitsing voor
dun berkenbos gaat u L over de bosweg. Aan de
volgende T-splitsing gaat u L (pijl). Negeer
meteen zijpad rechts. U komt uit het bos en de
weg buigt naar rechts met links een grote akker.
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u

R (pijl) over het bospaadje. Een eind verder buigt
het pad naar rechts. Meteen daarna aan de 3sprong gaat u L (pijl). Vlak daarna aan de Tsplitsing bij wkp 37 gaat u R (31) over de
zandweg. Negeer zijpaden. Na circa 300 m buigt
de weg naar links en steekt u het beekje Boabel
over.
4. Aan de 4-sprong gaat u RD (Boabelweg/witrood) en u passeert een picknickbank. Negeer
zijpaden en volg de grindweg RD met een eind
verder links een boerderij. Waar na 350 m de
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD (wit-rood)
over de bosweg. Aan de 3-sprong gaat u L (witrood). (Dus RD door het bos). Negeer zijpaden.
Aan de asfaltweg in Swolgen gaat u RD
(Hubertusweg). Aan de T-splitsing gaat u R
(Hubertusstraat( langs huisnr. 18. U passeert een
leuk pleintje met zitbanken. Aan de ruime 4sprong gaat u L (Schoolstraat). Bij de B&B
(huisnr. 8), een voormalige school met boven de
deur een kruis, gaat u R over het klinkerpad langs
huisnr. 1.
5. Tegenover huisnr. 11 (Mgr. Aertsstraat) gaat u
R over de parkeerplaats later asfaltweg
(Kanakker). Aan de T-splitsing voor huisnr. 6 gaat
u R (Kanakker). Aan de volgende T-splitsing voor
huisnr. 12 gaat u L. Aan de kruising bij huisnr. 5
gaat u R. Tegenover huisnr. 28 gaat u L over de
grindweg. Loop rechts langs de blokhut over het
bospaadje. Meteen daarna gaat u aan de Ysplitsing L. Op klein zandheuveltje buigt het pad
naar links over een iets hogere heuvel (geel) en
blijf RD lopen. Aan de T-splitsing gaat u R (geel).
Negeer zijpaden en volg pad RD (geel). Aan de
brede zandweg, voor paardenweiland, gaat u L.
Negeer pad rechts en links. Aan de Y-splitsing
voor paardenstalletje gaat u R. Aan de T-splitsing
voor 2-stammige boom gaat u R. Meteen daarna
bij wkp 74 gaat u L (61) over de veldweg met
rechts een naaldbos.
6. Steek bij wkp 61 de brede weg over en loop via
klaphek RD (62) over het smalle bospaadje. Volg
het pad door de heide RD (pijl). U loopt langs het
beekje Boabel en dan buigt het pad naar rechts.
Ga L door het klaphek en dan loopt u RD het bos
in. Aan de brede zandweg gaat u L. (Voor u ziet u
een klaphek en het IVN ven). Een eind verder
passeert u 2 veeroosters en volg dan geruime tijd
de zandweg RD. Negeer zijpaden. Aan de 3sprong bij picknickbank en landkaart gaat u R.
Aan de volgende 3-sprong, met boom in het
midden, gaat u R.

Vlak daarna aan alweer een 3-sprong loopt u RD.
Na 100 m gaat u L over het smalle paadje. Aan de
T-splitsing gaat u R (pijl) over de veldweg.
7. Na geruime tijd gaat u aan de kruising bij
bosrand en wkp 62 RD (9/Schuitwater) over het
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L (10) over het
knuppelpad. Neem nu het eerste houten
knuppelpad L (pijl).
(Als u hier 10 m RD loopt en dan R over het
knuppelpaadje gaat dan komt bij een vlonder midden
in het water. Hier staat een zitbank, een
genietplekje).

Aan de T-splitsing voor de beek gaat u L. Blijf
langs de beek lopen en steek aan het eind R het
leuke bruggetje over. Volg verder het bospad met
knuppelpaden. (Het kan hier soms flink modderig
zijn!!). Aan de T-splitsing gaat u R. Na 10 m gaat u
L over het bospad. Aan de volgende T-splitsing
gaat u R (63) over het klinkerpad. Na 100 m gaat
u bij bord “Roode Vennen” L over het klinkerpad.
U komt weer bij de mooie theetuin, de sponsor
van de wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken.
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