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Swalmdal, Meerlebroek en Diergardtscher Wald
We maken op de rand van Nederland een prachtige wandeling langs het kronkelende
riviertje de Swalm, door Duitse bossen en een halfopen cultuurlandschap. Op het eerste
deel van de tocht lopen we door het Kerkebroek en het Groenewoud in het Swalmdal. De
Swalm is een snelstromende, grotendeels vrij meanderende beek met, in sommige
bochten, afgekalfde oevers van wel enkele meters hoog. Inmiddels hebben ijsvogeltjes
hier hun nesten gemaakt. Karakteristiek zijn de natte elzenbroekbossen. Wat een
weelderige natuur! Bij Herberg de Bos kunnen we even bekomen van al dat moois. We
lopen door het Duitse Diergardtscher Wald naar de bosrand bij de lange Prinsendijk. Op
de hoek van deze grensweg zien we de oude galg het Grietjensgericht boven op een
grafheuvel. Verderop lopen we langs het Meerlebroek, een moerasachtig heideterrein.
Volgt een traject door het typsiche Duitse bos over brede rechte en golvende paden. Na
het oversteken van de Schwalm komen we in een meer open landschap. Langs de rand
van het Elmpter Wald en over een bomenlaan met zicht op de velden bereiken we
opnieuw het Swalmdal. Nu langs de zuidkant 'Swalmdal De Hout' nog een paar kilometer
lang genieten van de mooie paadjes langs de Swalm.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je naar de stoplichten. Vanaf de parkeerplaats rechtsaf naar
de stoplichten. Bij stoplichten oversteken en linksaf over het fietspad. Ter hoogte van de
nummers 1 en 3 aan de overkant van de weg schuin rechts, grindpaadje. Aan het eind
rechtsaf en kort daarna linksaf, voetpad. Dit pad langs het Swalmdal aan je rechterhand
blijven volgen. Verderop meebuigen naar links richting huis. Je komt uit bij een asfaltpad.
Hier oversteken en rechtdoor het voetpad vervolgen langs volkstuintjes aan je
rechterhand. Aan het eind rechtsaf door een klaphekje of over het veerooster langs een
bordje 'Welkom op Kerkebroek', grindpad. Aan het eind voor een bocht in de Swalm ga je
linksaf. Je passeert twee metalen hekjes en je vervolgt een wat breder pad. Op een
ongelijke kruising ga je rechtsaf, een breed grindpad. Je kruist een asfaltpad en je volgt
een smal paadje. Je komt uit voor de Swalm. Daar ga je linksaf en volgt een smal paadje.
Dit kronkelpaadje blijven volgen tot je uitkomt bij een asfaltpad.

2. Hier ga je rechtsaf. Direct daarna een weg naar links negeren. Je passeert pension
Groene Woud aan je rechterhand. Je gaat tussen paaltjes door en dan neem je het
eerste paadje naar rechts langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Midden-Limburg
Groenewoud'. Op een kruisinkje rechtdoor en dan door een metalen hekje. Hier ga je bij
de kop van een meander in de Swalm linksaf, dwars over het verruigde grasveld. Je
houdt links aan en je loopt naar de linkerhoek, waar je weer bij de Swalm komt en via een
overstapje over het prikkeldraad heen gaat. Je komt uit op een ander pad bij een bankje
langs de Swalm. Hier ga je rechtsaf. Op een driesprong meebuigen naar links,
markeringen volgen. Nu op een driesprong rechts aanhouden, paal met markeringen.
Weer op een driesprong rechtsaf, paal met markeringen. Dit bospad volgen tot een
kruisinkje en daar linksaf, markering Schwalmbruch, smal bospaadje in berkenbosje. Je
komt uit bij een asfaltweg met fietspad. Hier ga je rechtsaf en direct daarna op kruising
linksaf langs Herberg de Bos.

3. Je loopt langs een slagboom en volgt een breed pad. Op de eerste kruising
rechtdoor. Hierna neem je het eerste paadje schuin naar rechts. Je komt uit op een
breder pad. Hier linksaf en direct daarna op kruising rechtdoor, brede bosweg. Op
kruising rechtdoor. Nu neem je het eerste pad schuin rechts omhoog. Je passeert een
betonnen drempel en je komt op een viersprong bij een grenspaal. Hier hou je links aan,
een pad dat steil naar beneden gaat. Doorlopen tot een metalen slagboom. Hier ga je
langs heen en nog iets verder door tot het eind bij grenspaal 425. Hier ga je rechtsaf,
brede onverharde weg, Prinsendijk. Je gaat een veerooster over of via een klaphek en je
vervolgt de Prinsendijk langs de bosrand. Op een driesprong bij knooppunt 81 met een
pad naar links richting Petrushoeve ga je rechtdoor. Aan je linkerhand natuurgebied
Meerlebroek.

4. Bij een volgend bordje Petrushoeve ga je rechtsaf, een smal paadje in bij markering
met een x en wit-rood. Je komt al snel uit in de bocht van een breed bospad. Hier
rechtdoor omhoog dit brede bospad volgen. Zijpad schuin van links negeren. Op een
schuine kruising ga je rechtdoor. Op de volgende kruising rechtsaf. Dit pad uitlopen en
aan het eind linksaf. Je neemt dan alweer snel het eerste pad naar links. Nu neem je het
eerste pad naar rechts. Op de eerstvolgende kruising met aan je rechterhand een blauwgele metalen slagboom ga je linksaf. Dit pad op een driesprong met de bocht naar rechts
vervolgen. Even daarna het pad met een bocht naar links volgen. Nu neem je het eerste
pad naar rechts richting asfaltweg. Asfaltweg oversteken en rechtdoor langs een huis,
Kamerickshof, grindpad. Je gaat een brug over de Schwalm over, passeert een metalen
slagboom en je vervolgt het brede pad steeds rechtdoor. Halfverharde weg gaat op een
driesprong bij een bankje over in asfalt. Hier ga je ook rechtdoor.

5. Nu ga je op een driesprong bij wegwijzers, waar de asfaltweg naar links buigt rechtsaf
het bos in, brede bosweg. Verderop loopt het pad langs de bosrand. Kort daarna een pad
naar links negeren, je gaat rechtdoor. Je passeert diverse grenspalen. Bij een metalen
slagboom aan je rechterhand ga je ook rechtdoor. Aan je rechterhand een draadhek en
parallel een ander pad. Doorlopen tot de eerste doorgang in het hek aan je rechterhand.
Dat is bij grenspaal 414. Hier ga je rechtsaf en je loopt een lange bomenlaan in tussen de
velden, geel-rode markering. Asfaltweg oversteken en rechtdoor langs een bordje
'Opengesteld' en een houten afsluitboom, bospad. Een smal paadje naar links negeren.
Je komt uit op een breed asfaltpad. Hier ga je rechts en direct weer links, een smal
paadje dat bij de Swalm uitkomt. Hier ga je linksaf langs het water. Dit kronkelpaadje
steeds blijven volgen tot je via een voetgangerspassage uitkomt bij een asfaltweg.

6. Hier schuin naar rechts oversteken. Daar neem je het pad langs een bordje van
Staatsbosbeheer. Al snel op een splitsing van paden rechts aanhouden; vanaf hier volg je
ook steeds de markeringen van de route Schwalmbruch. Je gaat op een splitsing rechts
door een greppel en direct weer rechtsaf. Op een driesprong naar links buigen naar een
klaphekje. Door het klaphekje en dan rechtsaf, een pad langs een heideveld aan je
linkerhand en aan je rechterhand prikkeldraad. Verderop een trappetje af en je loopt even
langs de Swalm. Omhoog door een klaphekje en je vervolgt het wandelpaadje. Je
passeert een bordje over een Romeinse weg aan je linkerhand. Je komt bij een bankje bij
de Swalm. Hier met het pad meebuigen naar links. Het paadje langs de bosrand blijven
volgen.

7. Op een kruising met het huis De Hout aan je rechterhand ga je rechtdoor, een pad
tussen de graslanden. Je gaat aan het eind naar beneden en je komt uit op een
kruispunt. Hier ga je rechtdoor (je verlaat nu de markering van de route Schwalmbruch),
een asfaltweg. Op driesprong rechtdoor, Kerkebroekweg vervolgen. Waar deze
klinkerweg naar links buigt, rechtdoor Kerkebroekweg vervolgen, alleen voor fietsers. Je
komt weer uit op een klinkerweg, Swalmzicht en daar neem je de eerste weg naar rechts.
Schuttekamp. Gaat over in fietspad, de brug over en direct daarna linksaf, een smal
bospaadje. Het pad met een bocht naar rechts volgen. Je komt uit op een ander paadje
aan de rand van het bosje. Hier ga je linksaf. Dit pad uitlopen en aan het eind rechtsaf.
Direct daarna weer linksaf, een grindpaadje. Je komt uit op de verkeersweg. Hier ga je
linksaf over het fietspad. Bij de stoplichten rechtsaf naar de parkeerplaats of naar de
bushalte of naar het station.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats aan het Doctor Crasbornplein, zijstraat van de Neerstraat (zijweg van de
Rijksweg Zuid, N271), 6071 JX Swalmen.
Openbaar vervoer
Swalmen, bushalte Neerstraat, lijn 17 van/naar station Swalmen (zondag belbus). Of
lopen vanaf het station, dan de Stationsstraat ca. 500 meter volgen, zie ook de kaart.
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
In het centrum van Swalmen op de Markt diverse horecagelegenheden. Onderweg:
Herberg de Bos, http://www.herbergdebos.nl/.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-swalmen/15655/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

