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Deze gemakkelijke wandeling voert u naar de mooiste plekjes aan de Swalm. Voorbij de 
bebouwde kom wandelt u over leuke bospaadjes en komt u geregeld bij het riviertje de Swalm. 
U loopt door mooie bossen en na 4 km komt u bij een zitbank aan het water, een leuke 
pauzeplek. Daarna wandelt u door natuurgebied De Hout en komt u aan de rand van Swalmen. 
Via mooie boslaan komt u bij het schitterende kasteel Hillenraad. Via leuk paadje komt u weer 
in Swalmen waar u op het terras van café ’t Kesjotje nog kunt nagenieten. Dit is één van de 
mooiste wandelingen in Midden-Limburg!  U kunt deze wandeling prima combineren met 
wandeling 386 (naar de monding van de Swalm) tot een lengte van 16,3 km en halverwege 
pauzeren bij het café ’t Kesjotje. 
 

Startadres: Café ’t Kesjotje, Marktstraat 2, Swalmen. (Zie voor openingstijden de website 
www.kesjotje.nl). Parkeer gratis op de grote openbare parkeerplaats aan het Dokter Crasbornplein. 
Loop over de parkeerplaats richting Rijksweg en op het fiets-/wandelpad, voor de Swalm,  gaat u L. 
Start de wandeling dan bij **** in punt 1. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,08 km  1.50 uur  17 m  17 m 
 

 

 

969. SWALMEN 8 km   
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L.  
 

(Hier aan de Markt staat het rijksmonumentale 
voormalig raadhuis (1902). In 1938 is het uitgebreid 
volgens de bouwstijl uit 1902. Hier staat ook de 
rijksmonumentale Sint Lambertus kerk (1896).  Voor 
meer info St. Lambertuskerk zie infobordje bij 
hoofdingang).  
 

Meteen daarna gaat u L (Kerkstraat) de 
klinkerweg omhoog. Boven aan de 4-sprong gaat 
u RD (St. Jansstraat 8 t/m 9/20 t/m 28) het 
(trappen)pad omlaag. Bij de parkeerplaats (Dokter 
Crasbornplein) loopt u RD over de smalle 
asfaltweg met links van u de parkeerplaats en 
rechts de Swalm. **** Voorbij kunstwerk ter 
herinnering aan het 50 jarig bestaan (1967-2017) 
van het Kindervakantiewerk gaat u R over het 
trottoir. Meteen daarna aan de T-splitsing bij 
ANWB-wegwijzer en voorrangsweg steekt u R via 
de houten burg de Swalm over. Meteen daarna 
steekt u L bij de verkeerslichten via de 
oversteekplaats de doorgaande weg (Rijksweg 
Zuid) over.  Ga dan L (geel-rood/wit-rood) over 
het fietspad en u steekt weer de Swalm over en 
volg het tweerichtingen fietspad langs de 
Rijksweg Noord. Let op!  Na 100 m gaat u 
tegenover huisnr. 1 R het grindpad omlaag.  Aan 
de T-splitsing voor huisnr. 7 gaat u R. Meteen 
daarna gaat u L (pijl/wit-rood/geel-rood) over het 

smalle (voet)pad met een eindje verder rechts 
beneden het stroomgebied van de Swalm. Na  
350 m gaat u aan de 3-sprong R (geel-rood/wit-
rood /Pieterpad) over het pad dat even verder 
naar links buigt.  Bij brug, zitbank en wandel-
knooppunt (wkp) 60 steekt u de smalle asfaltweg 
(fietspad) over en gaat u RD (61) over het smalle 
pad met rechts van u de meanderende Swalm.  
(Mogelijk ziet u hier rechts in de weilanden Galloway 
runderen grazen). Aan de 3-prong voorbij klaphek 
loopt u RD (pijl/wit-rood). U passeert nog 2 
klaphekjes en volg het bospad RD. U passeert 
een veerooster en negeer even verder tegelpad 
links omhoog.   
 

2. Aan de 4-sprong gaat u R het (bos)pad omlaag 
met meteen rechts van u moerasgebied. (U verlaat 
hier de wandelmarkeringen). Steek de smalle 
asfaltweg over en loop RD over het bospaadje.  
Na 25 m. gaat u bij prachtig plekje aan de Swalm 
L en volg nu geruime tijd het kronkelende 
bospaadje. Na circa 200 m. waar het pad bij 
muurtje in de Swalm komt, buigt het pad weer 
links het bos in met rechts van u op afstand een 
groot gebouw.  **** Aan de T-splitsing voor 
voetbal- sportveld gaat u R over de smalle 
asfaltweg.  Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD met rechts van u het 
complex/pension Groenewoud (18e eeuw). (Het 
“nieuwe “huis dateert uit 1916). Negeer inrit.  

http://www.kesjotje.nl/
http://www.kesjotje.nl/
http://www.kesjotje.nl/
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Vlak daarna, voorbij rood/wit paaltje, gaat u bij 
bruin bordje “Midden Limburg Groenewoud” en 
bij infobordje “Veedrift” R (pijl/geel-rood (Maas-
Niederheinpad)//W(WaterWandelWereld/wit-rood) 
over het bospad.     
 

3. Beneden na trapje gaat u aan de 4-sprong L 
(pijl/geel-rood/wit-rood/W) over het bospad.  
 

(Als u hier 10 m RD loopt en door het klaphekje gaat, 
dan komt u bij een mooi plekje aan de Swalm). 
 

Aan de kruising, met rechts een ijzeren hekje, 
gaat u RD (pijl/geel-rood/wit-rood/W). Na 150 m 
passeert u bij zitbank nog een schitterend plekje 
aan de Swalm.  Aan de 3-sprong gaat u L 
(pijl/geel-rood/wit-rood/W).  Aan de volgende 3-
sprong gaat u R (W) met meteen links van u een 
poel. Negeer zijpad rechts. Aan alweer een 3-
sprong gaat u R (pijl/geel-rood/W).  Aan de 
kruising bij wkp 77 gaat u R (78/geel-rood).  
Negeer zijpaadjes.  
 

(Even verder ziet u links de grote glijbaan van 
openluchtzwembad de Bosberg (1936), dat door 
vrijwilligers wordt gerund).  
 

Na 200 m buigt het bospad voor de Swalm naar 
links.  Aan de asfaltweg steekt u R (pijl/geel-rood) 
via de brug de Salm over. Vlak daarna gaat u bij 
wkp 78 R (55) via de nauwe doorgang het bos in 
(de Hout).  Negeer zijpaden en blijf het bospad RD 
(pijl/W) volgen. Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen 
daarna, na greppel, gaat u aan de  T-splitsing R 
(pijl/W).   
 

4. Aan de 3-sprong bij klaphek gaat u R.  (U 
verlaat hier de wandelmarkeringen). Volg nu dit 
prachtige pad met rechts van u de meanderende 
Swalm.   Na 400 m gaat u aan de 3-sprong aan de 
bosrand bij overstapje en draad (even los en dan 
weer vastmaken) R over het gras verder langs de 
Swalm. Even verder loopt u weer het bos in en 
passeert u een bruggetje. Boven volgt u het pad 
RD (W) met links van u  een weiland.  
 

(U loopt hier over het traject van de oude Romeinse 
weg Xanten - Heerlen - Aken (zie infobordje)).  
 

Bij zitbank aan de Swalm, een prachtig 
pauzeplekje na 4 km, buigt het pad naar links 
(pijl/W) en volg nu het pad door en langs de 
bosrand met links van u weilanden. Aan de 
kruising bij veerooster gaat u RD door 2 
klaphekjes en volgt u RD (W) het brede graspad 
gelegen tussen afrasteringen.  
 

(Rechts ziet u de grote hoeve “de Hout”, die hier aan 
de Romeinse weg stond. In de 18e eeuw was de 
hoeve nog gedeeltelijk omgracht. Nu is ze in 
eigendom van Staatsbosbeheer. In de weilanden ziet 
u hier mogelijk een bijzonder ras koeien grazen).   
 

Na de volgende twee klaphekken gaat u aan de 
veldweg bij zitbank en wkp 55 L (53) omhoog.   
 

5. Aan de kruising gaat u RD 
(pijl/Damianuskamp). Na 10 m gaat u R over het 
pad met links van u afrastering horend bij 

paardenstal. Negeer in het bos zijpaadjes. Aan de 
4-sprong aan de bosrand gaat u RD (ruiterroute 5) 
over het brede graspad gelegen tussen 2 
afrasteringen.  Aan het eind van de afrastering 
loopt u RD met rechts van u woningen aan de 
rand van Swalmen. Steek vlak daarna de smalle 
asfaltweg over en loop RD langs de afrastering. 
Meteen daarna gaat u voorbij zitbank (links), aan 
het einde van de afrastering, R over het graspad 
net rechts een hondenweide, het pad buigt naar 
links met rechts het sportveld en links afrastering 
van hobbyweiland. Bij asfaltweg loopt u RD over 
het gras met links van u een beukenhaag.  Na 30 
m gaat u L (pijl) over de veldweg met links van u 
volkstuintjes.  Negeer zijpaadjes. Voorbij zitbank 
en circa 30 m voordat de veldweg naar rechts 
buigt, gaat u L over het bospaadje. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R.  Negeer 
zijpaden en volg het bospad RD dat parallel loopt 
aan de rechts gelegen bosrand/veldweg.  Aan de 
4-sprong gaat u RD over het brede bospad door 
het naaldbos dat nog steeds parallel loopt aan de 
rechts gelegen bosrand/veldweg.  Negeer 
zijpaden.  Aan de T-splitsing gaat u R (geel-
rood/wit-rood) door het beukenbos. U  passeert 
een sokkel met betonnen kruis  en loop RD door 
de beukenlaan.   
 

(Het kruis staat in het bos en hoorde bij kasteel 
Hillenraad). 
 

Aan de 3-sprong RD.   
 

6. Aan de kruising bij twee grote lindebomen  en 
bij wkp 51 gaat u RD (50/Hillenraederlaan) over de 
asfaltweg door de beukenlaan.  Bij ingang van 
kasteel, de links staande oude dienstschuur 
(1745) van het kasteel en bij wkp 50 gaat u R (57) 
over het pad.  
 

(Het voorste gedeelte van de oude schuur is in 1916 
verbouwd tot woonhuis met de fraaie gezwenkte 
voorgevel.  
 

U heeft hier links mooi uitzicht op kasteel Hillenraad 
(zie infobordje bij oprijlaan). Het kasteel is een 
vierkante waterburcht uit de late 14e eeuw en bestaat 
uit een omgracht hoofdgebouw met vier hoektorens, 
een voorburcht, enkele bijgebouwen en een 
kasteelpark. De huidige vorm dateert uit de 17e en 
18e eeuw. Het kasteel zowel de tuinen zijn niet voor 
publiek toegankelijk).  
 

Volg nu het pad gelegen tussen 2 meidoornhagen 
en door de populierenlaan. Negeer zijpaadje 
links. Aan de doorgaande weg in Swalmen bij de 
mooie basisschool St. Lambertus (1914/1915) 
gaat u L. Negeer zijwegen rechts en volg de 
doorgaande weg, die naar links buigt en dan 
Gevaren heet.  Steek bij verkeerslichten aan de 
rechterzijde de doorgaande weg (Rijksweg Zuid) 
over en loop RD. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing R (De Leucker) over de brede 
doodlopende weg.  Aan de kruising gaat u RD (De 
Leucker) over de klinkerweg, die een eind verder 
naar rechts buigt. Aan de 3-sprong gaat u RD.   
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Aan de 4-sprong gaat u L (Molenstraat) over de 
doodlopende weg en via de brug steekt u de 
Swalm weer over met links van u de voormalige 
watermolen St. Lambertus, ook wel Molen op de 
Swalm (1786-1945) genoemd. 
 

(Deze watermolen had twee waterraderen, een voor 
de oliemolen en een voor de graanmolen).  
 

Via houten brug steekt u de molentak van de 
Swalm over en ga dan meteen L over de smalle 
asfaltweg/fietspad.  Aan de 3-sprong bij zitbanken 
en het kunstwerk “mensen tussen Swalm en 
Maas” loopt u RD met links van u de Swalm. Aan 
de Y-splitsing gaat u R en u verlaat de Swalm.  

Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L (In de 
Häöfkes) over de klinkerweg langs huisnr. 5.  Aan 
de T-splitsing voor huisnr. 4 gaat u R omhoog.  
Aan de 3-sprong gaat u R (Marktstraat).  Bij 
huisnr. 2 komt u weer bij het overdekte terras van 
café ’t Kesjotje, de sponsor van deze mooie 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
Terug naar de parkeerplaats: Neem de eerste 
klinkerweg L (Kerkstraat) omhoog. Boven aan de 
4-sprong gaat u RD (St. Jansstraat 8 t/m 9/20 t/m 
28) het (trappen)pad omlaag en u komt weer bij 
de parkeerplaats.  

 
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.   


