381. SWALMEN 15km – 13km.
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke wandeling loopt u door de bossen tussen Swalmen, Boukoul en langs de Swalm. In Swalmen
vertrekt u op de Markt bij “Café Restaurant de Mert” waar u na afloop nog even kunt nagenieten van deze
afwisselende wandeling. De wandeling wisselt schitterende bospaadjes en weidelandschappen af met veldwegen
en stukjes langs de Swalm. In Boukoul is een café en cefétaria om te pauzeren. Aan het eind is een parkje met
schitterende miniatuurhuisjes! Neem ook zelf proviand mee. U kunt de wandeling in korten tot 13km, maar dan
mist u de miniatuurhuisjes.
Startadres: Café De Mert, Markt 1 Swalmen. U kunt parkeren op de parkeerplaats rechts naast het café.
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Gps afstand: 15000m
Looptijd: 3 uur.
www.wandelgidszuidlimburg.com
381. SWALMEN 15km – 13km.
1. Met uw rug naar de parkeerplaats loopt U tussen Café de Mert en het Politiebureau door de Markt op en loop
R in de richting van de Kerk. Ga R het pad tussen de Kerk en het voormalige Gemeentehuis in. Loop in de
rechterhoek van de parkeerplaats de trapjes af. Na 10m L over het houten bruggetje. Direct na de stenen brug R
door De Leucker. Neem de eerste weg L, deze weg gaat over in een paadje. Bij de T-splitsing R. Steek de kruising
RD over en volg de Beekstraat. Aan het eind gaat deze straat over in een smal paadje. Aan het eind van dit paadje
bij de T-splitsing R. Negeer rechts een doodlopende weg en een fietspad. Op de kruising L de Asseltsestraat in.
Neem kort daarna de eerste weg R en ga na 20 meter aan de 3-sprong met stenen kruis L de Burgemeester
Strenslaan in.
2. Steek de Rijksweg RD over (Kijk hier goed uit!). Ga RD de bomenlaan in en volg deze weg tot de T-splitsing en
ga hier L de Hillenraederlaan in. Negeer zijpaden. U passeert Kasteel Hillenraedt met de slotgracht aan Uw
rechterhand. Op de kruising met de Meestersweg RD oversteken (kijk hier goed uit) voorbij de slagboom
rechtdoor. Privépad rechts negeren. Ga rechts voorbij de sokkel (geel rood) volg het pad. Op de 3-sprong R (geel
rood en rood/wit GR)). Het pad is hier misschien moeilijk te zien, maar het buigt af naar rechts. Aan het eind van
het pad bij de T splitsing L en na 20 meter op de kruising RD. Negeer zijpaden, volg dit pad tot een houten
slagboom, direct na deze slagboom aan de kruising R (rood/wit GR). Negeer de zijweg links (Heikamp).
3. Volg dit pad tot U weer een zitbank passeert en negeer een pad links, U verlaat de wit/rode route en loopt
Boukoul in. Op de kruising RD de Rieterweg in. Negeer de zijweg links (Heikamp). Aan het einde van de weg L,
Beneden Boukoul. Negeer twee zijwegen links en volg deze weg tot bij het witte kapelletje en ga hier R
Graeterhofweg. Op het eind van de weg bij de T-splitsing L de Boven Boukoul op. U passeert een paar cafés en
een terras waar U een ijsje kunt eten. Neem daarna de 1e weg L (Elmpterbaan). Neem na de brug de eerste weg R,
Bergstraat. U loopt Boukoul uit. Negeer het bospaadje links en aan de 3-sprong waar de asfaltweg naar links
buigt RD de grindweg in. U passeert een wit huis met nr. 9 en loop dan RD het bos in.
4. Op het einde van het pad bij een T-splitsing bij een zitbank L. Na 5m op de Y-splitsing R. Negeer zijpaden tot de
Y-splitsing voor de helling en ga hier R, loop achter de bank door en ga over de asfaltweg naar L. Aan de kruising R
de bosweg in (rood/wit X). Neem het eerste bospad L. Aan de kruising L. Aan de 3-sprong met een boom in het
midden L. Loop een zandheuvel omhoog en dan RD omlaag het bos in. Loop nog 20m RD tot aan een dwarspad
en ga R. Na 40m aan de 3-sprong L. Aan het eind bij de T-splitsing L over het brede bospad. Aan de verkeersweg L
over de asfaltweg (Blankwater).
5. Aan de 3-sprong voor een vakwerkhuis RD over de grindweg. U passeert Terras Blauwe bessenplantage. In het
seizoen zijn hier blauwe bessen te koop. Ga rechtdoor en negeer zijwegen. Aan de 3-sprong waar de weg rechts
buigt RD over een paadje dat langs een sloot voert. Steek bij een sluisbruggetje het slootje over en vervolg het
pad naar R over de linkeroever (met het slootje rechts van u). Na de rood/witte slagboom R en negeer meteen
een graspad links. Links en rechts bevinden zich vijvers. Nadat U 2 wildroosters bent gepasseerd gaat U na 10m L.
Negeer zijwegen.
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6. Steek de verharde weg, de Lanck over en ga RD de veldweg in. Loop door tot de T-splitsing en ga hier R. Bij de
kruising met rechts een paaltje met “ruiterpad 1” L. Neem nèt voor het bos begint aan de linkerzijde het pad L,
geel/rood en na 20m R het bos in, volg het pad na 5m op de 3-sprong naar R. Negeer zijpaden en loop door tot
een 3-sprong vlak voor een klein talud. Hier RD over het smalle paadje over het talud. Aan Uw rechterhand ziet U
een slagboom, wij gaan hier echter naar L. Negeer 2 maal een pad rechts en ga het 3e pad R in, bij een 6 kantig
groen bordje met “T.R.A.P.” route. Op de T-splitsing R en op de volgende T-splitsing L. Negeer pad rechts en U
komt uit bij een grafheuvel. Ga RD door de slagboom en ga op de T-splitsing met de asfaltweg naar L. Negeer 2*
wandelpad links en ga dan de 1e weg R in, de Hout.
7. Op de kruising met zitbank bij de oprit van het landgoed L, groen. Ga aan het einde van de weilanden bij het
talud achter de bank omlaag en ga dan aan deze 3-sprong RD over de asfaltweg. Volg deze weg die een zandpad
wordt en ga na het zandpad op de kruising R (Schuttekamp). Ga over het bruggetje en neem nu het voetpad L
langs een weiland. Negeer een zijpaadje links en volg de ijzeren afrastering. Loop tot de verharde weg. Ga hier R
tot bij het fietspad aan de Rijksweg. (Degenen die de 13km lopen volgen de beschrijving van punt 9).
Ga hier even naar R. Steek kort daarna vlak voor het Chinees Restaurant L de rijksweg over (kijk hier goed uit!).
Ga links naast de Fysiotherapiepraktijk het paadje met de hekjes in. Ga aan de achterkant van de
Fysiotherapiepraktijk naar R over de Veldpoort. Bij de 3-sprong L (Kruiskamp). Loop tot het eind van deze weg en
ga daar bij de T-splitsing R richting station. Ga bij het station RD het spoor over en neem meteen L het pad achter
het perron langs. Bij de kruising met kapel schuin rechtdoor oversteken, Parallelweg. Blijf RD lopen tot de houten
brug.
8. Voor de houten brug L. Aan de rechterkant ziet U de ruïne van de Naborch, een kasteel uit de 13e eeuw. Ga
onder het viaduct van de R73 door en volg het pad naar links. Voor U ziet U een tuin met schitterende
miniatuurhuisjes. Ga tussen de paaltjes door en neem dan de 1e weg R, langs de andere kant van de tuin met de
miniatuurhuisjes. Op de volgende 3-sprong L. Links is een fabriek, rechts stroomt de Swalm. Bij de T-splitsing met
de asfaltweg R en na 20 R het asfalt pad in. Volg dit pad verder langs de Swalm, negeer zijpaden. Bij het einde van
het asfaltpad aan de klinkerweg R. Volg de klinkerweg tot bij de parkeerplaats en U bent weer bij het beginpunt
waar U nog wat kunt eten of drinken bij “café de Mert”.
9. Ga hier L. Steek voorbij de 3-sprong met stoplichten (direct na de brug) R de weg over en loop rechtdoor over
het paadje langs de Swalm. U passeert een picknicktafel. Bij de T splitsing L en na 5 meter R. Aan het einde RD
over het fietspad. Bij de kruising R (Brugstraat). U komt op de Markt en loopt links terug naar het eetcafé.
Samenstelling route: Peter en Jolanda Munnichs.
Het Auteursrechts van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids ZuidLimburg. Niets van deze wandelroute mag worden gecopiëerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder
toestemming van de auteur.

