
 

Deze korte wandeling volgt grotendeels de loop van het riviertje de Swalm en 
loopt terug door het bos langs het waterslot Dilborn. Onderweg passeer je 

diverse waterplassen waar niet alleen watervogels, maar ook bevers huizen. 
 

Vanaf de parkeerplaats loop je naar rechts in oostelijke richting (in de richting 
van het oude centrum van Brüggen). Vóórdat je de Swalm oversteekt (na een 
kleine 200 meter), sla je echter scherp rechtsaf en volgt het voet-/fietspad dat 

langs het riviertje loopt. Na 500 meter (als het pad een bocht naar rechts heeft 
gemaakt) kom je op een viersprong. Op de terugweg kom je hier weer, maar nu 

ga je rechtdoor. Even verder ligt er rechts van je een grote waterplas. Met wat 
geluk kun je hier bevers bezig zien. 
 

Het pad loopt in een aantal bochten langs de Swalm. Op sommige plaatsen kun 
je dicht bij het water komen, op andere plekken is het oevergewas te dicht 

begroeid. Je volgt het pad over een afstand van zo’n 1400 meter, waarna je links 
af slaat en over de dubbele brug het riviertje oversteekt. 

 
Je loopt nu nu de richting van het gehucht Overhetfeld. Merk op dat de naam van 
dit  Duitse plaatsje nogal Nederlands aandoet. Je steekt de doorgaande 

verkeersweg (de Dilborner Strasse) over en loopt in de richting van een kerkje, 
de ‘Kapelle an der Heiden’. 

 
Deze kapel, ter ere van Maria, is gebouwd in 1703. 
 

Eenmaal voorbij de kerk kies je de weg die schuin naar links wegloopt (de 
Diesberg). Na 140 meter sla je links af en loop je over een breed pad het bos in. 

Je volgt nu de gemarkeerde wandelroute A6. 
 
Na iets minder dan een kilometer kom je opnieuw op de Dilborner Strasse. Je 

volgt het voetpad aan de overkant eerst naar links, maar na 100 meter sla je 
weer rechts af de doodlopende weg in. 

 
Na een kleine 300 meter ligt aan je linkerhand enigszins verscholen achter de 
bomen het Schloss Dilborn. 

 
Dit waterslot stamt oorspronkelijk uit de 14de eeuw. Zijn huidige vorm kreeg het 

tegen het einde van de 18de eeuw. Behalve voor muziek- en theateruitvoeringen 
wordt het ook door de Jeugdzorg gebruikt. 



 

Als je hier voorbij bent, sla je vóór het witte gebouw links af en loopt langs de 
speelvelden weer naar het noorden in de richting van de Swalm. Als je geluk 

hebt, kun je door een poort in het hek het park achter Schloss Dilborn inlopen. Je 
krijgt dan een beter zicht op het slot, dan vanaf de voorkant. 
 

Je blijft het pad volgen, dat na een bocht naar rechts ook scherp naar links 
afslaat. Hierna kom je op de viersprong uit, die je op de heenweg ook 

gepasseerd bent. Ook nu ga je weer rechtdoor en passeert de brandweerkazerne 
en de waterzuiveringsinstallatie (‘Kläranlage’). Even verder sla je rechtsaf de 
Deichweg op. Na 50 meter ga je weer rechts. Je loopt nu weer over de Westring 

en ziet de parkeerplaats al liggen. 
 

Vanaf de parkeerplaats is het slechts een paar honderd meter tot het historische 
centrum van Brüggen met zijn Rathaus, de Burg Brüggen, de middeleeuwse 
Schwalmpforte (stadspoort), de barokkerk van St. Niklaus en de dertiende 

eeuwse watermolen. 
 

Deze wandeling is gemakkelijk te combineren met de wandeling rondom de 
Venekotensee of rondom de Borner See. 
 

 


