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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u over de prachtige Swolgenderheide naar het Landgoed De Roode 
Vennen met mooie Theetuin. Dan door natuurgebied Schuitwater en het Vonkelsebos naar de Maas. Hier 
wandelt u een mooi stuk langs de Maas naar Broekhuizen. De terugweg gaat ook weer langs de 
Swolgenderheide.  Bij punt 3 kunt u pauzeren bij Theetuin de Roode Vennen.  Onderweg staan enkele 
zitbanken.    (Langs de Maas kunnen in de zomer brandnetels staan, doe dan eventueel een lange broek 
aan en neem een stok mee.  
 
 

Startadres: Eetcafé Bej Ber, Monseigneur Aertsstraat 3A, Swolgen.  Het café is momenteel gesloten. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,78 km 2.50  uur  22 m  30 m 
 

 
 

549. SWOLGEN  12,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé gaat 
u L. Voorbij de Sint Lambertuskerk gaat u R over  
voetpad lopen. Aan het eind van het pad gaat u R 
(Schoolstraat). Aan de kruising gaat u RD 
(Schoolstraat). Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Schoolstraat). Aan de kruising bij huisnr. 19 gaat 
u verder RD (Schoolstraat) en volg de 
Schoolstraat, die vlak daarna naar rechts buigt 
langs huisnr. 19. Na bijna 100 m gaat u L 
(Vlasweg). Voorbij het laatste huis (nr. 3) wordt de 
asfaltweg een veldweg. Negeer zijpaden en dan 
buigt de weg na 300 bij het beekje Boabel en een  
stalletje naar rechts. Aan de T-splitsing gaat u R. 
Meteen daarna gaat u wandelknooppunt (wkp) 74 
L (61) over het brede graspad met rechts een 
naaldbos. Aan de 4-sprong bij veldweg en wkp 61 
gaat u RD (62) via klaphek over het smal 
bospaadje. Volg het zandpaadje via de 
markeringspijlen door het heidegebied. Het 
paadje buigt naar links en u loopt langs het 
beekje Boabel. Dan buigt het pad naar rechts en u 
komt uit bij een klaphek. 
 

2. Ga L door het klaphek en volg het bospaadje. 
Steek de brede bosweg over en loop bij bordje 
“Schuitwater” RD door het klaphek.  Volg het 
zandpad met links de bosrand. Dan steekt u nog 
een heidegebied over naar de volgende bosrand. 
Ga door het klaphek en na 10 m gaat u aan de 3-
sprong RD (Vonderweg). Aan de kruising met 
links de Hiepterweg gaat u bij wkp 62 RD (63) met 
rechts de bosrand. Let op! 10 m vóór  
picknickbank en de Roodevennenweg gaat u bij 
afsluitboom R (63/Schuitwater) over  het bospad.  
 

(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). 
 

Negeer  zijpad rechts en ga 10 m verder gaat u bij 
wkp 63 L. Aan de T-splitsing R over het 
klinkerpad. Na 50 m komt u aan de 3-sprong met 
bord Theetuin De Roode Vennen (2,6 km).  

 

3. Na 50 m komt u aan de 3-sprong bij bord 
“Theetuin De Roode Vennen” (2,6 km) loopt u RD.  
 

(U kunt hier L naar de theetuin gaan voor een lekkere 
kop koffie of thee of iets anders lekkers).   
 

Na 500 m steekt u de voorrangsweg (Horsterweg) 
over en ga R (gele pijl) over het fietspad). Na 30 m 
gaat u bij wkp 10 scherp L 
(Vonkelsebosweg/17/64). Negeer zijwegen en 
loop RD (pijl). Na 500 m gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 64 RD (17). Negeer zijpaden en volg de 
weg RD, die na bijna 400 m naar links (pijl) buigt 
en een bosweg wordt. Aan de T-splitsing R 
(Vonkelweg/pijl) over de asfaltweg. Aan de 
volgende T-splitsing bij wkp 17 gaat u L 
(16/Hoogveldweg). Na bijna 700 m gaat u aan de 
T-splitsing voor klein bos R (gele pijl/Stokterweg). 
Bij de bosrand passeert u een zitbank (5,4 km). 50 
m verder gaat u L (16) over het bospad. Meteen 
daarna gaat u aan de kruising  L (gele pijl). 
Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u bij wkp 14 en 
het waterbassin en het pompstation van de WML 
RD. 
 

4. Steek bij wkp 14 de voorrangsweg over en ga 
RD (13/Aastbroekpad) over de veldweg. U 
passeert een veerooster en net vóór het tweede 
rooster gaat u bij wkp 13 en zitbank (6,4 km) L  
(Broekhuizerweerd/1/89) door het weiland met 
rechts een greppel/Aasbeekje.  
Aan het eind van het weiland gaat u RD, let op de 
paaltjes. Let op! Bij een paar kromme bomen 
buigt u het pad naar rechts (pijl) en blijf langs het 
slootje/Aastbeekje lopen. (U loopt dus niet links het 
weiland in). 
 

5. Na klaphek gaat u aan de asfaltweg R 
(Laagveldweg) met links een Maasinham. Na bijna 
200 m gaat u bij 2 dikke bomen L (pijl) via klaphek 
over het graspad richting Maas.  Aan de T-
splitsing voor de Maas bij wkp 89 gaat u L (1) met 
rechts de Maas en links de inham van de Maas. U 
blijft nu 1,4 km RD (pijl) langs de Maas tot aan het 
veerpont Broekhuizen-Arcen.  
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Ga dan verder bij punt 6  De beschrijving kan dus 
even weg, maar u kunt ze natuurlijk ook blijven 
volgen.  
 

(In de zomer kan dit  leuke pad dicht gegroeid zijn,  
loop dan terug naar de asfaltweg en ga da R 
(Maasstraat). Neger zijpaden. Na 1 km gaat u R over 
het fietspad. (Dit is 50 m voor T-splitsing.) Na 100 m 
buigt het fietspad naar links en u komt bij het 
veerpont. Ga dan verder bij punt 6 Gaat dat ook niet 
ga dan aan de T-splitsing R (Lottumseweg). Na 150 
m gaat u R (de Weem.  Aan de T-splitsing gaat u R 
(Veerweg) en loop door tot bij het veerpont. Ga dan 
verder bij punt 6).  
 

Aan het eind van het pad gaat u door het klaphek 
en ga R omlaag. Steek het waterstroompje over 
en volg verder het soms begroeide pad langs de 
Maas. Na dit mooie stuk loopt u RD met links van 
u een akker. (Links ziet u de eerste huizen van 
Broekhuizen). Aan het einde van de akker steekt u 
RD het grasveld over. Bij picknickbank (8,2 km 
gaat u R over de grindweg. Dan passeert u het 
restaurant “Het Strandpaviljoen Hoëg”. (In het 
winterseizoen wordt dit paviljoen afgebroken en 
opgeslagen tot het volgende seizoen). 
 

6. In Broekhuizen gaat u bij het veerpont 
Broekhuizen-Arcen en wkp 1 L (2/Veerweg) 
omhoog. Aan de T-splitsing voor eetcafé́ 
Maaszicht gaat L (Veerweg). Na 50 m gaat u R 
(Kerkhofstraat/pijl 6) met links een parkeerplaats 
en de Sint Nicolaaskerk (1952).  
 

(Op 25 nov. 1944 bliezen terugtrekkende Duitse 
troepen de kerk, die uit 1484 dateerde, op).  
 
Aan de kruising gaat u RD (6/Genenberg. Negeer 
zijwegen en loop RD (Genenberg). Na circa 400 m 
verlaat u aan de 3-sprong, met rechts de 
Roathweg, de bebouwde kom. 400 m verder, 
voorbij huisnr. 23, gaat u aan de 3-sprong bij wkp 
6 L (7/Hiepterweg). Na 250 m gaat u bij wkp 7 R 

(8/Hiepsheideweg) over de veldweg. (Soms zijn er 
draden (geen stroom) gespannen maar daar kunt u 
overheen stappen). U loopt het bos in en neem dan 
het eerste smalle bospaadje L tussen 2 palen 
door. Volg het zandpad door het heidegebied en 
houd links aan. Aan het breder zandpad gaat u L 
het bos in. Negeer zijpad rechts. 
 

7. Loop tussen 5 palen door en meteen daarna 
gaat u aan de 3- sprong, met boom in het midden, 
R (gele pijl). Aan de 4-sprong bij picknickbank en 
infobord “Schuitwater” gaat u RD over het smalle 
bospaadje langs de picknickbank. Negeer  
zijpaadje rechts en volg het smalle bospaadje, dat 
een eind verder naar rechts buigt. Aan de brede 
grindweg gaat u L. Aan de 3- sprong voor huisnr. 
36 gaat u RD (pijl). Aan de 3-sprong gaat u RD. (U 
verlaat de gele pijl). Aan de kruising, met rechts de 
Akkerweg, loopt u RD. Negeer zijpaden 
 

8. Na 200 m bij het brede hek met huisnr 19 
(Kusters verhuurbedrijf) gaat u L (gele pijl) over 
de veldweg gelegen tussen twee hagen. Na 100 m 
loopt u het bos in. Vlak daarna meteen voorbij het 
bord “stiltegebied” gaat u R over het bospad. 
Negeer zijpad links en loop RD over een 
zandheuveltje heen. Boven op de volgende 
zandheuvel gaat u R en na 5 m gaat u aan de Y-
splitsing L. Op de volgende heuvel gaat u weer R 
en ga dan meteen L.  
 

(Loopt u hier fout, uiteindelijk komen alle paden bij de 
blokhut uit).  
 

Loop links langs de groepsaccommodatie “De 
Blokhut”. Aan de asfaltweg in Swolgen gaat u R. 
Aan de kruising gaat u L (Broekhuizerweg). 
Negeer  zijwegen en na 200 m gaat de 
Broekhuizerweg over in de Schoolstraat. Voorbij 
huisnr. 8 gaat u L over het voetpad naar de Sint 
Lambertuskerk en het eetcafé́, de sponsor van 
deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of 
drinken. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

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.   

 


