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Startadres: Bauerncafé Genholterhof, Genholter Straβe 61, Brüggen – Genholt. 
Rij naast het café de parkeerplaats op, u kunt naast de grote loods parkeren. 
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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u langs velden en bosranden naar het mooie Schwalmtal. Na 
een mooi stuk langs de Schwalm, komt u in het toeristische plaatsje Brüggen, waar u kunt pauzeren bij de 
Pannenkoekenbakker. De terugweg gaat langs de burcht en dan loopt u door mooie natuur naar de 
prachtige Bornersee. Het laatste stuk gaat door het bos en velden. Onderweg staan talloze zitbanken.  Aan 
het einde is een gastvrij café met terras, waar u ook aan het begin heerlijk kunt ontbijten. Er is ook een leuk 
groentewinkeltje.  Doe de wandeling bij voorkeur niet op zondag of maandag want dan is het café gesloten. 
(Van half april tot 24 juni is het café elke dag geopend om asperges te eten).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,51 km  2.55 uur  37 m  41 m 
 

 
 

703. BRÜGGEN - Genholt 13,5 km 
 

1.  Vanaf de parkeerplaats achter het café loopt u 
langs de loods en loop dan verder naar achteren 
richting akker. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat 
u R over de asfaltweg. Aan de 4-sprong gaat u L 
over de veldweg. Na 600 m gaat u aan de  
kruising R met links de bosrand. Aan het einde 
gaat u L en steek de voorrangsweg (Brüggener 
Straβe) over en loop RD over het pad.  Na 100 m 
gaat u aan de 3-sprong R langs huisnr. 18.  Aan 
de volgende voorrangsweg gaat u R over het 
fietspad.  Na 50 m gaat u bij bushokje L 
(Eichenweg).  Negeer zijwegen. Waar na 400 m de 
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD over de 
veldweg met rechts de bosrand. Steek de 
asfaltweg over en loop RD  (A-3) over de 
grindweg langs de bosrand. Negeer zijpaden en 
volg RD de grindweg, die na 100 m naar links 
buigt en een eind verder door het bos loopt.   
 

2. Na 500 m gaat u aan de kruising L over de 
smalle asfaltweg. Vlak daarna aan de kruising 
gaat u RD met rechts de bosrand. Aan de kruising 
gaat u RD. Aan de volgende kruising gaat u R 
(Oebel).  Na bijna 100 m gaat u L over de 
klinkerweg L langs huisnr. 50. Negeer 
doodlopende weg rechts. Vlak daarna gaat u aan 
de 3-sprong R langs huisnr. 29.  Neem dan de 
eerste weg L langs huisnr. 19 en aan het einde 
gaat u RD over het pad.  Aan de doorgaande weg 
(Roermonder Straβe) gaat u L. Vlak daarna gaat u 
R de smalle asfaltweg omlaag. Aan de  
T-splitsing, waar de smalle asfaltweg naar links 
buigt, gaat u R over de grindweg. Na 150 m loopt 
u het bos in en ga dan meteen L het bospaadje 
omlaag. Negeer zijpaden. Na 400 m gaat u aan de 
T-splitsing, nabij Jeugdherberg, L het pad 
omlaag.  Beneden aan de kruising gaat u RD over 
de smalle asfaltweg. Aan de ongelijke 4-sprong 
bij wegwijzer gaat u RD (Deichweg), over de 
smalle doodlopend asfaltweg richting 
Overhetfeld/Swalmen. Voorbij woning (nr. 101) 
wordt de smalle asfaltweg een grindweg.  
 

3. Vlak daarna aan de 3-sprong bij zitbank, 
infobord en voor brug gaat u L over het grindpad 
richting Schloss Dilborn/Burg Brüggen met 
rechts de meanderende Schwalm. Volg nu 

geruime tijd het grindpad. (Na 400 m passeert u 
rechts het symbool van Saturnes (zie infobord). Na  
1 km gaat u aan de T-splitsing, bij zitbank en het 
symbool Jupiter (zei infobord), R de brug over en 
volg verder het grindpad, met rechts de 
meanderende Schwalm.  
 

(Na 100 m passeert u rechts een zitbank, die vlak 
langs de Schwalm staat. 200 m verder, meteen 
voorbij picknickbank en bij vijver en insectenhotel 
passeert u links het symbool van Mars (zie infobord)).   
 

Aan de kruising bij zitbank gaat u RD het pad 
omlaag verder langs de Schwalm. Na 500 m, aan 
de doorgaande weg, gaat u R de brug over. 
Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong bij 
wegwijzer L en u loopt Brüggen binnen.   
 

(Meteen rechts ziet u de Brüggener Mühle, die voor 
het eerst in 1289 als korenmolen genoemd werd en 
tot 1955 in bedrijf was). 
 

Waar de asfaltweg bij pleintje naar rechts buigt, 
gaat u RD (Klosterstraβe) door de 
voetgangerszone. Na 50 m komt u links bij de 
Pannekoekenbakker, waar u kunt pauzeren. U 
passeert meteen links aan het plein het “oude” 
Rathaus. Net vóór de Sankt Nikolauskerk, die u 
kunt bezoeken, gaat u R door de poort (Zur Burg).   
 

4. Op het kasteelterrein van Burg Brüggen, gaat u 
aan het pleintje bij de Messerturm, een oude 
watertoren, L.   
 

(Als u hier R gaat, dan komt u bij de overgebleven 
kasteeltoren. De burcht werd in 1289 voor het eerst 
per oorkonde genoemd. In 1350 volgde uitbreiding 
van de burcht tot een vestiging met vier torens. Van 
de vier torens zijn alleen de grote zaal en een toren 
bewaard gebleven). 
 

Vlak daarna bij hoge muur en infobord, einde 
gracht, loopt u RD de stenen trappen omhoog.  
Boven gaat u R over de burgwal langs een oude 
boomstronk. Ga het trapje af en loop dan R 
omlaag. Loop het volgende trapje naar beneden. 
Beneden aan de T-splitsing gaat u L. Steek de 
asfaltweg over en ga RD (E8/In der Haag). Negeer 
zijwegen. Na bijna 250 m gaat u voorbij huisnr. 19 
R over het betonnenpad.  
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Na 150 m loopt u bij huisnr. 23 RD. Vlak daarna 
steekt u aan de T-splitsing L via brug de Schwalm 
en even verder steekt u de volgende brug over en 
volg het pad langs een bijzonder moerasgebied 
met dode bomen. Aan de T-splitsing bij houten 
brug gaat u L.   
 

5.   Vlak daarna bij parkeerplaats gaat u L over de 
grindwe, vóór een oude loods. Volg even de 
asfaltweg tussen gebouwen (Vennmühle) door.  
Steek via brug de Schwalm over en volg RD de 
klinkerweg. Aan de 4-sprong gaat u RD langs 
huisnr. 19 en negeer dus zandpad rechts. 10 m 
verder gaat u bij rood-witte paaltjes R over het 
bospad. Steek na 250 m voorzichtig de 
doorgaande weg (B221) over en loop RD over de 
smalle asfaltweg.  Na bijna 100 m gaat u R over 
het graspad. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
bosweg.  Aan de Y-splitsing gaat u R richting 
Schwalmtal. Aan de 3-sprong, met rechts de 
Borner Mühle (1412-1960), gaat u RD (X/A4) over 
de bosweg. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
over het grindpad en via brug steekt u de 
Kranenbach over. Aan de T-splitsing voor de 
meanderende Schwalm gaat u L (X). Aan de 
kruising bij brug loopt u RD verder langs de 
Schwalm.   
 

6.  Aan de volgende kruising bij de volgende brug 
en zitbank gaat u RD (geel/rood).  Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong L. Let op! Waar aan de 
linkerzijde het bos begint, gaat u L over het 
bospaadje. Aan de Bornersee, waar u mooi 

uitzicht heeft op de St. Peterkerk in Born, gaat u 
R langs het meer.  U passeert zitbanken en blijf 
langs het meer lopen.  Steek de 2 bruggen over 
met links de Borner See en rechts de 
Tantelbruch. Aan de 3-sprong, na de 2 bruggen, 
gaat u bij wegwijzer L met links de Borner See.  
Aan de volgende 3-sprong bij 2 zitbanken gaat u 
RD over het pad verder langs het meer.  Na 100 m 
buigt het pad naar rechts. Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u L (geel-rood). Aan de kruising, bij 
zitbank en restant van spoorlijn, gaat u R en ga 
dan meteen L over de veldweg. Aan het einde van 
de veldweg gaat u R (An der Borner Mühle) en u 
loopt Born binnen.  Aan de 4-sprong bij groot 
wegkruis neemt u de tweede weg L 
(Beethovenstraβe).   
 

7. Vlak daarna, voorbij huisnr. 34, gaat u R 
(Beethovenstraβe). Voorbij huisnr. 21 gaat u L 
over het pad, dat een bospad wordt en dat u RD 
volgt. Aan de asfaltweg gaat u R. Steek de 
doorgaande weg (Boisheimer Straβe/L373) over 
en loop RD over de bosweg.  Aan de 4-sprong 
van bospaden gaat u L over het smalle bospad.  
Aan de T-splitsing gaat u R over de bosweg.  Aan 
de bosrand gaat u aan de 4-sprong bij zitbank RD 
over de verharde weg, gelegen tussen akkers. In 
de verte ziet u alweer het Bauerncafé.  Na ruim 
600 m gaat u aan de kruising L en dan komt u na 
40 m R bij het Bauerncafé, de sponsor van de 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 

 
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.   
 
 

 
 
 
 
 


