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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door bossen en langs mooie velden naar het dorp Elmpt. Dan 
loopt langs akkers, bosranden en door het bos naar de prachtige Venekotensee waar u een stuk langs 
wandelt. U loopt hier ook een eind langs de Schwalm.  Bij de Venekotensee staan enkele zitbanken.  Aan 
het eind is een mooi terras aan het leuke pleintje. Bezoek ook de mooie kapel Maria an der Heide uit 1703, 
ook wel Elmpter Kapelle genoemd. 
 

Startadres: Gaststätte Et Stübchen, An der Heiden 7 Overhetfeld – Niederkrüchten. 
(Naast het café is een parkeerplaats).  (Als uw navigator het adres niet vindt zoek dan op: An der Kapelle 20). 
 

U kunt ook starten op de grote parkeerplaats op de hoek Am Friedhof/Goethestraβe 20 in Elmpt en dan na 
9 km pauzeren in Overhetfeld. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L.  Meteen daarna aan de 4-sprong 
gaat u RD (Goethestraβe). Ga nu verder bij **** in punt 2.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,99 km  2.50 uur  48 m  94 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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630. OVERHETFELD 13 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R en u 
passeert de links in het park staande kapel Maria 
an der Heide (1703), ook wel Elmpter Kapelle 
genoemd, die u zeker even van binnen moet 
bekijken.  
 

(De Elmpter Mariakapel is de voormalige tweede 
huiskapel van Schloss Dilborn. Bij de ingang van de 
kapel staat aan het klinkerpad een infobord waar u 
meer te weten komt over de kapel). 
 

Aan de T-splitsing gaat R (A1/A6).  Na 50 m gaat u 
L (Diesberg/A1/A6).  Bij zitbank en tegenover 
huisnr. 8 gaat u bij afsluitboom en verbodsbord L 
(A6) het bospad omhoog.  Na 150 m gaat u aan de 
3-sprong bij zitbank R verder omhoog. Na bijna 
400 m gaat u boven aan de 3-sprong RD over het 
grind- bospad. Aan de T-splitsing gaat u L 
omhoog.  Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing R.  Aan de 4-
sprong bij muurkruis, zitbank en Mariakapel met 
groot Mariabeeld gaat u L over de veldweg met 
links de bosrand.   
 

(Hier zittend op de zitbank heeft u voor u weids 
uitzicht over de akkers waarop hoofdzakelijk 
groenten worden verbouwd). 
 

Negeer bospaden links en blijf de veldweg, die na 
ruim 300 m naar rechts buigt en na 600 een 
dalend graspad wordt, RD volgen. Na 900 m gaat 
u beneden aan de 4-sprong R over de smalle 
asfaltweg met links een rij elzen.  Aan de kruising 
gaat u RD (A13) verder langs de greppel en rij 
bomen. 200 m verder gaat u aan de 4-sprong L 
(A13) via brug het graspad omhoog.  Boven bij 
begrafenisonderneming gaat u RD over de 
asfaltweg.   
 

2.  Aan de kruising gaat u R met links het kerkhof.   
Aan de volgende kruising bij op de begraafplaats 
staande afscheidskapel gaat u L (Am Friedhof) en 
u loopt het dorp Elmpt binnen. Negeer twee 
zijwegen rechts.  
 

(Voor u ziet de Sint Laurentiuskerk, een driebeukige 
laatgotische hallenkerk uit circa 1440 en waarvan de 
toren uit 1611 stamt). 
 

Aan de voorrangsweg bij grote parkeerplaats 
gaat R (Goethestraβe). **** Aan de kruising gaat u 
RD met links een parkje.  Aan de rotonde gaat u 
RD (Schulstraβe) over het trottoir.  
 

(Als u hier aan de rotonde L door het park gaat, dan 
komt u na 100 m links bij Haus/kasteel Elmpt  
waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 12e eeuw. 
Aanvankelijk een burcht en later de zetel van de 
Heren van Elmpt met een trappentoren (1550), een 
oostvleugel (1650) en poorttoren en bordes uit 1750).   
 

Na 300 m, voorbij de Grundschule Elmpt, gaat u 
aan de 4-sprong R (Dürerstraβe).  Waar de 
asfaltweg na 100 m bij zitbank naar rechts buigt, 
gaat u bij verbodsbord L. Na 10 m gaat u R en ga 
dan meteen L over het grind- graspad met links 
achtertuinen en rechts een grote akker.  (U loopt 

dus niet bij verbodsbord RD over de smalle 

asfaltweg).  Aan de smalle asfaltweg gaat u R.  Na 
400 m aan de 4-sprong bij zitbank en sportveld 
gaat u L over de veldweg. Na bijna 100 m gaat u R 
over het smalle bospaadje.  Na 50 m gaat u aan 
de T-splitsing L. Negeer zijpaadjes links en volg 
het pad dat na 100 m naar rechts buigt en even 
verder door de bosrand loopt. Negeer zijpaden en 
blijf het smalle slingerende pad RD door de 
bosrand volgen met rechts aan de bosrand 
akkers. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L. 50 
m veder gaat u aan de T-splitsing voor 
haag/camping R en volg RD het smalle pad 
gelegen tussen  akkers.   
 

3. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong L over de 
asfaltweg.  Steek de voorrangsweg over en ga L 
over het fiets- voetpad. Na 50 m gaat u R over het 
brede graspad.  Steek de smalle asfaltweg over 
en loop RD over de veldweg met na 150 m links 
de bosrand. Aan de  kruising gaat R over de 
veldweg gelegen tussen akkers.  Aan de T-
splitsing gaat u L over de grindweg met na 100 m 
links van u de bosrand. Aan de kruising gaat u R 
over de veldweg.  Aan de verharde kruising gaat 
u L (I Gen Rae) over de doodlopende asfaltweg 
richting uitkijktoren Wachelderheide. Let op! 
Voorbij huisnr. 2 (voorlaatste huis) gaat u R de 
grindweg omhoog en u passeert rechts huisnr. 4. 
Boven wordt de grindweg een graspad.  Bij de 
bosrand gaat u L omlaag. Vlak daarna, waar de 
veldweg rechts omlaag buigt, gaat u RD over het 
licht dalende graspad met rechts een akker. (100 
m verder passeert u links een wilduitkijkhut). Na 200 
m gaat u beneden aan de T-splitsing R (A5) de 
bosweg omlaag.   
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat u L (A-5) de 
(verharde) bosweg omlaag.  Aan de 3-sprong gaat 
u RD (A-4/5/12) verder omlaag. Na 100 m gaat R  
het smalle bospad omlaag.  Beneden aan de 3-
sprong gaat u R verder omlaag. Aan de 3-sprong 
aan de rand van Venekoten gaat u L over de 
asfaltweg met rechts een parkeerplaats. Vlak 
daarna aan het eind van de parkeerplaats loopt u 
bij twee wit-rode paaltjes RD over het bospad.   
Een eind verder steekt u R via brug de 
Venekotenbach over. Meteen daarna gaat u 
boven  aan de T-splitsing R de bosweg omlaag. 
Negeer zijpaden en blijf het grindpad geruime tijd 
RD volgen met links de Venekotensee, die 
ontstaan is door grindwinning.     
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(Hier aan de Venekotensee staan verschillende  
zitbanken, genietplekjes. Na 300 m passeert u rechts 
vakantiewoningen).  
 

Na 700 m gaat u aan de T-splitsing L. Na 5 m gaat 
u R over het (grind)pad met links de 
Venekotensee. Aan de kruising van grindpaden 
gaat u L over het grindpad dat meteen naar 
rechts buigt met links het meer en rechts twee 
appartementengebouwen. Aan de T-splitsing gaat 
u R over de bosweg met links de 45 km lange 
Schwalm, die onder de naam Swalm bij Swalmen 
(tussen de buurtschappen Wieler en Rijkel) in de 
Maas stroomt en waarvan de laatste 12 km over 
Nederlands grondgebied gaan. Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong RD (X/A4) verder langs de 
Schwalm.   200 m verder  steekt u bij infobord via 
brug de Mühlenbruchgraben over die hier in de 
Schwalm uitmondt. 
 

5. Aan de kruising bij houten brug en wegwijzer 
gaat u RD over de bosweg, die na 200 m bij 
paardenweiland naar rechts buigt. Aan de 3-
sprong bij volgende brug gaat  u L (X/geel-rood) 
over het pad met links de Mühlenbruchgraben, 

die u na 250 m via betonnen brug oversteekt. Na 
de brug gaat u aan de T-splitsing R (X/A3) over de 
bosweg met links de Schwalm.   
 

(Links, soms slecht te zien, ziet u o.a. de Oebeler 
Bruch en de Dahmensee, voormalige grindgaten).  
 

Na 400 m aan de T-splitsing steekt u L  de brug 
over en ga dan meteen R (X) over het grindpad 
met rechts de Schwalm.  (Links ziet u weer een 
meer, een voormalig grindgat). Na 400 m steekt u 
bij camping via brug de Schwalm weer over en 
volg verder het pad met links de beek. Na de 
volgende 400 m gaat u aan de T-splitsing bij twee 
bruggen R over het grindpad dat even verder een 
smalle asfaltweg wordt.  Aan de 3-sprong in  
Overhetfeld gaat u RD.  Vlak daarna aan de 
voorrangsweg gaat u R.  Steek meteen daarna de 
weg An der Kapelle over en ga dan meteen R het 
trapje omlaag en volg het pad door het park. Aan 
de asfaltweg gaat u L terug naar het startpunt. 
Vlakbij het startpunt ligt ook café-restaurant 
Ambiente met leuk terras.  
 

 
 
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.   

 

 


