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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Swalmen
Stationsstraat 1
6071 KA Swalmen
Coördinaten: 51°14'4" N   6°1'54" E

Horeca:
In centrum

Café Aan de Grens
Bosstraat 126
6071 PZ Swalmen

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1201/9334

1. Vanaf overwegje fietsenstalling rechts van u passeren en direct 
daarna op kruising RA, richting oude stationsgebouw (Stations-
straat). Even daarvoor, direct na huisnr 26, LA (Stationspad).  
Voor muur schuin RA omhoog en linkerbocht volgen. Aan einde RA 
(Dionysiusstraat). Aan einde RA en tegenover huisnr 40 LA, 
asfaltfietspad met na linkerbochtje riviertje Swalm en blijf daar 
langs. Bij beeldje 'Mensen tussen Swalm en Maas' kunt u voor 
horeca even naar links. 30m na dat beeldje RA, brugje over en 
direct na stenen brugje LA. Verderop linkerbocht volgen en weg 
met fraaie stenen brug oversteken. 40m na die brug schuin LA, 
voetpad langs Swalm en blijf daarlangs. Aan einde via oversteek-
plaatsen Rijksweg-Zuid oversteken en aan overkant LA. Tegenover 
huisnr 1 RA, wandelpad, voor huisnr 7 ook RA en gelijk LA, smal 
pad met rechts grasland. Aan einde RA en na 50m vóór brugje LA, 
smal pad, en na klaphekje RD (bordje Kerkebroek). Bij nieuw-
bouwwijk rechterbocht volgen, rechts ziet u poel, pad maakt 
ruime linkerbocht. 

2. Op asfaltwegje LA. Na ca 400m, voorbij Pension Groenewoud, 
RA (geel/rood en wit/rood markeringen). Na 100m in linkerbocht 
RD, klaphekje door, steek grasland over, voor Swalm LA en volg 
Swalm met alle bochtjes mee.  

In tegenstelling tot de LAW-paden en NS-wandelingen hier, wandelt u met 
deze route over avontuurlijke, smalle, slingerende voetspoortjes, over 
graslandjes en vlonderpaden kilometers lang langs de oevers van de heftig 
meanderende Swalm in het Nederlandse deel. U zult zich vergapen aan  
het vele natuurschoon! Daarna is het wandelfeest nog niet voorbij: na het 
gezellige grenscafé (met terrasje) kuiert u door de stille en verlaten Duitse 
bossen van het Diergardtscher Wald naar en door het prachtige natuurge-
bied Meerlebroek. 

Over rustieke landwegen en langs een enkele akkerrand wandelt u weer 
naar Swalmen. Het laatste deel loopt door bebouwing, sommige wande-
laars kunnen dat een nadeel vinden.
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Na een overstapje RA, wandelpad langs Swalm. Na 50m volgt 
linkerbocht en ruim 100m daarna bij paaltje Schwalmbruch RA. 
Na 20m ziet u links lage natte mosrijke plek, pad loopt daarna 
tussen wat rododendronstruiken. Ruim 20m daarna na linker-
bochtje RA. Na 300m, nog 20m vóór smalle grasstrook (en 
daarachter weg), RA en na linkerbocht bent u weer langs Swalm. 

3. Bij brug RA, daar overheen en al na 50m LA, bospaadje.  
Voor Swalm maakt pad haakse rechterbocht, blijf consequent 
paden langs meanderende Swalm volgen, volg Schwalm-
bruch-bordjes. Na flink wat bochten ziet u rechts (dus let daar op) 
wat hoger gelegen picknickbank. Ruim 20m daarna op driesprong 
RA vlonderpad over, na 2 treden LA en bij houten snoekbeeld RA. 
U ziet nog wat houten beelden, volg daarna weer vlonderpad.  
Kort daarna op driesprongetje RA. 30m na steenmarterbeeld bij 
ringslangbeeld LA en trapje af. Na vlonderpad en brugje RA.  
Na eekhoornbeeld in linkerbocht RD, smal paadje, mis het niet! 
Wat verderop, ruim 20m vóór Swalmoever, met linkerbocht 
meegaan. Aan einde op halfverharde weg RA. Daarna op fietspad 
langs weg RA. 

4. Na ruim 100m, 20m na Eetcafé 'Aan de Grens', bij fietswegwij-
zer LA weg oversteken en RD, volg landweg. Na 50m op grasland-
hoek RA, volg graspad. Eenmaal in bos op kruising LA, stijgend 
pad. Na 400m op kruising RA, ook stijgend pad. Na 500m aan 
einde LA. Na wederom 500m op kruising (daar ziet u links bene-
den een diep bosdal) LA en loop prachtige wat slingerende bosweg 
van 1km uit. Aan einde RA. Op kruising met links klaphekje RD! 
omhoog. Na 500m op kruising bij grenspaal 424 (links daarvan) 
RD, flink dalend hol pad en loop dit na afdaling uit. Aan einde bij 
grenspaal 425 RA (Prinsendijk). 

5. Na 700m, 20m na fietsbordje 23, LA richting Petrushoeve, 
graspad met links bos en rechts verruigd grasland van natuurge-
bied Meerlebroek. Loop pad met paar bochten uit. Aan einde LA 
en na 20m RA (Heideheimseweg), richting Petrushoeve.  
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Op kruising bij die St. Petrushoeve RD en na 200m op 1e bosweg 
LA (Heidenheinseweg 1-2). Negeer zijpaden en volg na 300m bij 
landgoedhuizen rechterbocht. Op ongelijke kruising tegen bosrand 
LA, loop bosrandweg uit. Aan einde op asfaltweg RA (St. Jozefdijk) 
en na 30m LA klaphek door. Loop paadje helemaal uit, maakt 
onderweg rechter- en kort daarna linkerbocht. Aan einde op brede 
halfverharde bosrandweg LA. Op driesprong RA, blijf langs bos-
rand (l). Aan einde iets schuin naar rechts bos in. Daaruit komend 
voor heide RA, pad maakt wat bochtjes. Aan einde voor industrie 
RA, asfaltweg. Aan einde LA (Heydweg). Aan einde daarvan RA. 
Rotonde links van u passerend RD, voor huisnr 137 RA, na 20m 
LA, kort tegelpad, en aan einde ook LA, smalle klinkerstraat door 
woonwijk. Aan einde kapelletje rechts van u passeren, weg 
oversteken en RD, fietsstraat (Oudeweg). Na 200m op vijfsprong 
op 2e weg RA, asfaltweg (Breden Ars). Voor industrie silo's RA 
(Moutweg), aan einde weg oversteken en LA naar station.


