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Tijdens deze gemakkelijke wandeling met enkele lichte heuvels wandelt u eerst door het Brachterwald, een 
voormalig militair depot.  Met wat geluk kunt u hier herten spotten. Dan loopt u naar de Baggersee en 
passeert u een uitspanning waar u o.a. verse vis, koffie en broodjes kunt krijgen. Op de terugweg, die door 
het dal van de Schwalm lgaat, passeert u fraaie vennen en een heidegebied waar een uitkijktoren staat. Het 
laatste stuk gaat langs de Venekotensee. Aan het eind is een leuk terras.  U kunt de route bij punt 2 
inkorten tot 12,6 km. 
 

Startadres: Gaststätte Breakpoint, Venekotenweg 5, Venekoten– Niederkrüchten.  (Venekoten bereikt u 
alleen via het Duitse dorp Overhetfeld.  
 

U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats aan de Swalmener Straβe nabij de grote  waterplas 
Oebeler Bruch  (navigatie (ongeveer) Swalmener Straβe 3, Brüggen).  Start dan bij **** in punt 1.  
 
Deze parkeerplaats is vanuit Nederland via Swalmen te bereiken.  U rijdt vanuit Swalmen over de Bosstraat 
de Duitse grens over.  Negeer parkeerplaats (bord P) rechts en links (bord P).  Bij volgend bord P en bord 
“Landschaftschutzgebiet” gaat u R over de grindweg (dit is 4,3 km na grens)  en u bent op de parkeerplaats.  
(Deze grindweg ligt 400 m vóór de links gelegen fabriek Röben Tonbaustoffen, Swalmener Straβe 3, Brüggen.  Als 
u de parkeerplaats niet kunt vinden draai dan bij de fabriek om en rij 400 m terug).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

16,70 km  3.45 uur  41 m  104 m 
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1.  Staande op het terras met uw gezicht naar de 
ingang gaat u R over het pad naar de 
tennisbanen. Loop links langs de tennisbanen en 
ga op het eind L over het bospad. Aan de kruising 
steekt u RD via houten brug de Schwalm over en 
volg het bospad. Aan de volgende kruising steekt 
u via volgende houten brug het Diergartscher 
Kanal over en loop RD over de grindweg/ 
parkeerplaats. Aan de doorgaande weg gaat u **** 
L over het twee richtingen fietspad. Let op! Na 
circa 100 m, meteen voorbij de tweede boom die 
hier rechts aan het fietspad staat en 50 m voorbij 
verkeersbord “70 km”  steekt u R de doorgaande 
weg over en loop RD over het (smalle) bospad.  
Na 250 m gaat aan de kruising  L over de bosweg. 
U passeert links huisje. Negeer zijpaden. Aan het 
eind gaat u RD door de hoge doorgang. (U bent 
nu op het voormalig militair depot.  
 

2. Aan de kruising gaat u RD (Grünerweg) de 
veld-grindweg omhoog Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd de rechte weg RD. Na 1,5 km gaat u 
aan de T-splitsing R de asfaltweg omhoog. 
(Knooppunt van deze wandeling).  
 

(Degene die 12,6 km loopt, gaat hier L. Ga dan 
verder bij punt 4).  
 

(Degene, die 16,7 km loopt maakt nu het rondje door 
het natuurgebied Brachterwald dat is aangegeven 
met de groene markeringen).   
 

(Van 1948 tot 1996 lag hier in het Brachterwald een 
uitgebreid munitiedepot van het Britse Rijnleger, een 
van de grootste munitiedepots van Europa. Het Britse 
leger aan de Rijn werd op 25 aug. 1945 gevormd uit 
de 21e Army Group met als doel Duitsland “in de 

gaten te houden”. De 21e Army Group is tijdens 
de Tweede Wereldoorlog door de  geallieerden 
opgericht en bestond voornamelijk uit Britse en 
Canadese eenheden).  
 

Na 200 m vlak voor houten schuilhut met zitbank 
gaat u L over de grindweg, die naar links en 
rechts buigt. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Bohlenweg) omhoog.  U komt uit het bos en 
loopt aan de kruising bij afsluitbomen RD. Na 100 
m gaat u aan de  kruising bij zitbank R 
(Bohlerweg).   Na 100 m gaat u L de houten trap 
op en volg het houten pad waar u mogelijk herten 
kunt spotten. Loop de trap af en ga L verder over 
de weg, die u net verlaten heeft.   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R.  Aan de  kruising 
bij afsluitbomen gaat u L over de bosweg.  Na 
bijna 150 m gaat u voor  afsluitboom L over de 
veldweg.  Voor de volgende afsluitboom buigt het 
pad naar links.  Aan  de kruising bij afsluitbomen 
gaat u R.  Negeer bij afsluitboom zijpad links.  
Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u L.  
Negeer zijpad links en loop omlaag. Na 50 m gaat  
u beneden aan de 3-sprong L.  Negeer zijpaden.  
Na bijna 600 m gaat u aan de kruising bij zitbank  
R (u bent hier al geweest) en houd meteen links 
aan over het smalle bospad.  Beneden voor hoge 
afrastering gaat u L.  Bijna 100 m verder gaat u bij 
hek  L.  Na ruim 50 m gaat u R het graspad 
omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u R over 
het pad dat naar links en rechts buigt. (U bent hier 
al geweest). Aan de T-splitsing bij schuilhut gaat u 
R over de asfaltweg. Aan de 3-sprong 
(knooppunt) gaat u RD omlaag.   
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4. Ga aan het eind RD door de uitgang en volg RD 
de weg. Loop rechts naar de verkeersweg. Steek 
schuin rechts de weg over en ga R over het 
fietspad.  Ga na 50 m L naar de poort. Duw in het 
midden onder het bordje op het hek en ga door 
de poort.  Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong 
voor de Baggersee, een voormalige grindgroeve, 
gaat u R over de bosweg.  Aan het eind van het 
pad gaat u R over het smal bospaadje. (Als u hier 
links gaat dan komt u bij een zitbank aan het meer).  
Aan de brede bosweg gaat u L.  Volg geruime tijd 
het brede pad met rechts het Diergartscher Kanal. 
Negeer zijpaden. Na 1 km steekt u aan het eind 
van het pad via brug het Diergartscher Kanal over 
en ga dan L over het fietspad langs de 
doorgaande weg.  Bij uitspanning Kamerickshof 
(Visverkoop/broodjes/koffie) en terras gaat u L de 
berm omlaag en ga dan R over de grindweg. 
Negeer zijpaden. Aan het eind van de grindweg 
gaat u L over het fietspad langs een mooie 
villa/Forsthaus.  
 

5.  Na 150 m, voor het volgende huis, gaat u L 
(Naturerlebnispfad) over de grindweg. Via brug 
steekt u de Schwalm over, die in Roermond onder 
de naam Swalm in de Maas stroomt, en loop dan  
RD (groen) over de bosweg.  Na 100 m gaat u aan 
de 3-sprong bij infobordje L (X/geel-rood).  
Negeer graspad rechts en dan passeert u een 
mooi ven. Bij afsluitboom buigt het pad naar links 
(X).  Aan de 3-sprong bij zitbank en picknickbank 
gaat u R (Schwalmbruch).  Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u R (X/geel-rood/groen/blauw) over 
de bosweg. Let op! Na 200 m gaat u R over 
houten knuppelpaadje door het struikgewas en 
volg het pad langs een mooi ven met mooi 
Wasserblick. Aan de bosweg, die u net verlaten 
heeft, gaat u R.  Na 200 m gaat u aan de kruising 
bij schuilhut en bord “Naturschutzgebiet” L 
(X/geel-rood/blauw) over de bosweg   Aan de 3-
sprong gaat u L de grindweg omhoog met links 
heide en rechts de bosrand. Na bijna 500 m gaat 
u aan de 3-sprong, met links een zitbank, RD (E8).   

6. 400 m verder gaat u aan de volgende 3-sprong 
bij bord “Naturschutzgebiet” L (X/geel-rood).  
Negeer na 100 zijpad rechts en dan passeert u 
100 m verder een uitkijktoren.  400 m voorbij de 
uitkijktoren gaat u aan de 3-sprong bij de  
bosrand bij bord “Aussichtsturm” R (geel-rood).  
Let op!  Na bijna 300 m gaat u R (rood) over het  
graspaadje langs een zitbank en volg het pad met 
links een mooi ven. Aan de 3-sprong gaat u R 
over het bospad.  Negeer bospad links.  Aan de  
3-sprong gaat u L/RD over het bos-graspad.  
Negeer bospad links.  Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L over de bosweg. Negeer zijpaden en na 
200 m buigt het bospad naar links.  Aan de 5-
sprong bij zitbank neemt u het tweede pad van 
rechts. (Dus het smalle bospaadje).  Negeer 
zijpaadje rechts. Voorbij wit-rode afsluitboom 
gaat aan de verharde 3-sprong bij het 
vakantiepark Venekoten bij de volgende wit-rode 
afsluitboom L over het bospad. Via bruggetje 
steekt u de Venekotenbach over en ga dan R over 
de bosweg met links de Venekotensee.  
 

(De Venekotensee, die ontstaan is door 
grindwinningen, is 3 m diep, circa 900 m lang en op 
het breedste punt circa 150 m breed. Het meer wordt 
gebruikt voor sportvissen en pleziervaart. Aan de 
zuidoever ligt een wijk met 320 vrijstaande huizen, 
die aan het einde van de jaren 1960 gebouwd als 
vakantiehuizen. Tegenwoordig wordt een gedeelte 
permanent bewoont) 
 

Negeer zijpad rechts.  Aan het  eind gaat u L over 
de asfaltweg en ga dan meteen R (Zum See) over 
het voetpad.  Aan de kruising loopt u RD langs 
het wit appartementengebouw. Aan de asfaltweg 
gaat u R. Aan de kruising bij zitbank gaat u L en 
al snel komt u bij het café en terras waar u nog 
iets kunt eten of drinken. 
 

(Om naar de parkeerplaats te lopen volgt u even 
punt 1). 

  
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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