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Tijdens dit leuke en gemakkelijke rondje Sevenum wandelt u eerst over een veldweg naar de buurtschap 
Vinkepas en dan volgt u een mooi graspaadje langs de Kattenstaartsebeek. Dan struint u een groot stuk 
langs de meanderende Groote Molenbeek over graspaden en als laatste wandelt u een leuk stukje langs 
de Blakterbeek. Onderweg staan genoeg zitbanken voor een pauze.  
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,30 km  1.40 uur  1 m  1 m 
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Startadres: Pastoor Vullinghsstraat 33, Sevenum.   
Parkeerplaats tegenover de zaak  op Pastoor Vullighsplein of er tegenover (achter Tim) op de grote parkeerplaats.
 

 
 

1529. SEVENUM 7,3 km 

1.  Met uw rug naar de ingang van Tim Sevenum 
gaat u R. Meteen daarna aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 1 gaat u RD (85) met 
links de Fabianus en Sebastianuskerk (1954/1955) 
met de 64 m hoge kerktoren.  
 

(Op 22 nov. 1944 werd de gotische kerktoren, die uit 
1514 stamde, door terugtrekkende Duits troepen  
opgeblazen. De kracht van de explosie was zo groot, 
dat de hele kerk vernield werd en er een nieuwe kerk 
moest worden gebouwd.  
 

Via de Mariakapel met de mooie glas-in-lood ramen  
kunt u het interieur van de kerk bekijken. In de kapel 
staat ook de basaltzuil nr. X van de “Wegh van Meijl 
op Sevenum”.     
 

Bij de deur staat het monument t. h. a  het in 2019 in 
het dorp georganiseerd Oud Limburgs 
Schuttersfeest, een treffen van meer dan 150 
schutterijen uit Nederlands en Limburgs  Limburg. 
 

Negeer zijweg links en rechts. Meteen  daarna 
aan de Y-splitsing bij ANWB-wegwijzer houdt u 
links aan (Maasbreeseweg) met rechts een  
kunstwerk. Tegenover huisnr. 13 gaat u R 
(Schoutstraat/’t Valdere) over het klinkerpad. 
Negeer  zijpaden en blijf het klinkerpad, dat naar 
links (Schoutstraat) buigt volgen met rechts het 
verzorgingshuis Sevenheym. Voorbij de links 
staande kapel gaat u aan de T-splitsing R 
(Schoutstraat) langs huisnr. 2.  Negeer zijwegen. 
Na 200 m gaat u voorbij huisnr. 20 aan de 3-
sprong L (Luttelseweg). Negeer zijwegen. Na 300 
m, vlak voorbij de rechts gelegen 
brandweerkazerne, gaat u bij  wkp 81 RD (71) 
over de veldweg met rechts het sportpark ’t 
Spansel (voetbalclub Sparta ’18). Volg nu 
geruime tijd RD  de veldweg, die na 600 m naar 
links buigt.  
 

2. Na 750 gaat u aan de T-splitsing R 
(Snelkenstraat) over de asfaltweg.  Na 300 m 
voorbij huisnr. 32 gaat u aan de 3-sprong RD 
(Broek).   Na 30 m gaat u L over het brede 
graspad met rechts de greppel.  Na bijna 150 m  
buigt het pad naar links en een eindje verder 
loopt RD over het bospad door het Van 
Zwienenbos.  Na 30 m gaat u L over het bruggetje 
en volg het bospad.  Aan de 3-sprong voor het 
volgende bruggetje gaat u R.  Aan de T-splitsing 
bij zitbank gaat u R (72) en volg het pad door de 
bosrand. Aan 3-sprong bij zitbank en bruggetje 
gaat u L (71) over het bospad.  Aan de 3-sprong 
bij volgende zitbank gaat u R over het graspad. 
Voorbij afzetting volgt u RD het graspad langs de 

afrastering.  Aan de asfaltweg gaat u R 
(Snelkenstraat) langs een huis.  
 

3. Steek de doorgaande weg (Maasbreseweg) 
over en loop via klaphek RD (pijl) over het 
graspad.  Voorbij volgende klaphek gaat u R (pijl) 
over het tegelpad naar de heuvel.  Loop RD over 
de heuvel en volg RD het graspad met links de 
vijver. Voorbij klaphek volgt u RD het pad langs 
de afrastering.  Aan de 3-sprong bij schaapjes en 
boom in het midden gaat u RD (pijl).  
 

 (Als u hier aan de 3-sprong R het bruggetje over 
loopt, dan  komt u bij een bijzonder houten huisje).   
 

Aan het eind van de afrastering buigt het pad 
rechts (pijl) het bos in en voorbij klaphek volgt u 
RD (pijl) het pad langs de afrastering. Aan de 
asfaltweg gaat u R (79)  de brug over en dan gaat 
u meteen L (79) over het graspad met links de 
Kattenstaartsebeek en tuinkassen.  Het pad 
maakt twee haakse bochten. Aan de T-splitsing 
voor de Goote Molenbeek gaat u L (79).    
 

4.  Aan de asfaltweg gaat u R (79) de brug over  
en dan gaat u meteen bij wkp 79 L (82) via 
klaphek over het pad met links de Goote 
Molenbeek.   Na 400 m gaat u voorbij klaphek  
aan de asfaltweg en wkp 82  RD (83) over het 
graspad.  Vlak daarna aan de doorgaande weg 
gaat u L de brug over en dan gaat u meteen R 
(pijl) over het graspad met rechts de beek.   Na 
ruim 300 m aan de kruising bij brug, zitbank en 
wkp 83 gaat u RD (4) verder met rechts de beek.  
Volg nu geruime rijd het pad, dat twee bochten 
naar links en een bocht naar rechts maakt, langs 
de beek. Na 1 km bij brug en wkp 4 gaat u L (3) 
langs de doorgaande weg en negeer meteen 
zijweg rechts. Blijf aan de rechterzijde van de weg 
lopen.   
Vlak daarna steekt u bij wegwijzer aan de 
rechterkant van de grote rotonde RD (fietsroute 
36) de doorgaande weg over.    
 
5. Aan de overzijde steekt u meteen R de  
Blakterbeek over en gaat u via klaphek (pijl) over 
het graspad met links de Blakterbeek.  Na 200 m 
buigt het pad naar links langs een zitbank. Aan de 
4-sprong bij klaphekjes en wkp 29 gaat u L (1) 
over het bruggetje en volg het verharde pad.   
Aan de T-splitsing voor huisnr. 68 gaat u R 
(Dorperweiden) door het dorp.  Na 100 m gaat u 
voorbij huisnr. 46 L (pijl) richting kerk. Aan de 4-
sprong gaat u RD en dan komt u rechts weer bij  
het begin. 
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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 


