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Tijdens deze gemakkelijke beekjeswandeling wandelt u het dorp uit langs de prachtige windmolen Sint-
Antonius en dan loopt u over graspaden langs de eerste beek.  Na een stuk over rustige asfaltweggetjes 
door de landelijke buurtschap Achter het Klooster struint u geruime tijd langs de Leveroysebeek en dan 
komt u in Leveroy.  De terugweg struint u helemaal over graspaden en door weilanden langs de 
meanderende Tungelroyse Beek en dan loopt u terug naar Koffiefans met terras. Tip! U kunt prima starten 
in Leveroy en dan fijn pauzeren/lunchen bij Koffiefans, start dan bij punt 3. 
 

 
 

Startadres: Koffiefans, Coffee and More, Dorpstraat 104, Heythuysen. Tel: 06-83792103. Geopend: Dagelijks 
vanaf 09.00 uur, donderdag en zondag gesloten.  Attentie! Parkeer buiten de blauwe zone voor de 
begraafplaats, Sint-Antoniusstraat 13, Heythuysen. Met uw rug naar de bergraafplaats gaat u R en ga dan 
verder bij **** in punt 1. 
 

Startadres: Openbare parkeerplaats links naast de kerk, Dorpstraat 3, Leveroy – Nederweert.  Tegenover de 
kerk is ook een heel grote parkeerplaats. Loop naar de kerk en wandelknooppunt 49 en ga dan verder bij 
punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,68 km  2.50 uur  15 m  20 m 
 

 
 

1613. HEYTHUYSEN 12,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u R. Negeer 
meteen zijweg rechts (Magdalenastraat) en loop 
RD door het oude centrum van Heythuysen. U 
passeert de H. Nicolaaskerk, die via de inpandige 
Mariakapel te bezichtigen is. 
 

(Het oudste gedeelte van de kerk stamt uit 1567 (zie 
infobordje rechts naast de ingang). Rechts naast de 
kerk staat de Missiekapel (1847)).    
 

Meteen daarna gaat u aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 63 L (62/St. 
Antoniusstraat).   
 

(Hier aan de kruising staat een oud stenen kruis 
tegen de kerk, het infobord “sporen die bleven” en 
het kunstwerk “de Kwakker” (zie infobordje). 
 

**** Negeer zijwegen.  
 

(Na bijna 500 m, voorbij de befgraafplaats, passeert 
u rechts de hoge achthoekige St. Antoniuskapel 
(1902)). 
 

Na bijna 600 m gaat u bij de fraaie 
beltmolen/korenmolen St. Antonius (1861) en wkp 
62 RD (61) met links de basisschool de Neerakker 
en rechts een grote parkeerplaats. Steek bij 
ANWB-wegwijzer via oversteekplaats de 
doorgaande weg (Noorderbaan) over en loop RD 
(St. Antoniusstraat).  
 

(Na ruim 50 m, meteen voorbij aardig optrekje, 
passeert u links de Vlindertuin).  
 

Na 150 m, 50 m voorbij het plaatsnaambord 
“Einde bebouwde kom Heythuysen” en vlak voor 
de brug gaat u bij wkp 61 L (17) over het graspad 
met rechts een afwateringssloot/beekje, die 

droog kan staan. Na ruim 300 m gaat u bij 
volgende brug RD verder langs het beekje/sloot. 
Negeer bruggen/zijpaden en blijf geruime het 
graspad langs de sloot RD volgen.  
 

(Na 200 m loopt het pad langs een rij mooie wilgen. 
Voorbij de volgende brug ziet u links een 
ooievaarsnest op paal).  
 

Na 600 m gaat u bij betonnen brug L (pijl) over de 
asfaltweg langs huisnr. 1.  
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl/Vlasstraat/Op 
Engels) langs de lange rij platanen. Na 500 m gaat 
u aan de 3-sprong bij huisnr. 3 en wkp 17 RD 
(51/Aan het Broek).  150 m verder gaat u aan de 3-
sprong L (pijl/Aan de Nees).  Ruim 300 m verder 
gaat u aan de 3-sprong bij grote trafokast in de 
buurt Achter het Klooster R (pijl/Aan de Nees). 
Aan de T-splitsing gaat u R (Achter het Klooster) 
langs de rij eiken.  Bijna 400 m verder, vlak voor 
beek en straatnaambord “Aan de Bergen”, gaat u 
bij wkp 15 L (34) over het pad met rechts de 5 km 
lange grotendeels gegraven Leveroyse beek. 
Steek na 600 m de asfaltweg over loop bij wkp 34 
RD (41) verder over het pad langs de beek, die 
gevoed wordt door afwateringskanaaltjes van 
landbouwgronden.  
 

(Voor u in de verte ziet u de drie hoge windturbines, 
die aan de autoweg A-2 bij Weert staat).  
 

Na 800 m aan de T-splitsing bij wkp 41 gaat u R 
(40) over de asfaltweg, die even verder naar links 
buigt. Negeer doodlopende weg rechts.  Aan de 
T-splitsing bij wkp 40 gaat u L (48/Reulisweg).  
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Vlak daarna bij wkp 40 gaat u R (67) over het 
graspad met links de beek. 300 m verder steekt u 
via de (tweede) rioolbuis de beek over en loop bij 
zitbank RD verder over het pad met links een rij 
wilgen en rechts de beek.  Aan de asfaltweg bij 
wkp 67 gaat u L (48). Meteen daarna aan de 3-
sprong in Leveroy gaat u RD langs huisnr. 19. 
 

(Bij huisnr 7 B ziet u links de schietboom met 
kogelvanger van schutterij Sint Barbara, die voor het 
eerst in 1627 werd genoemd). 
 

Na 200 m gaat u bij huisnr. 5 R over het graspad. 
Aan de doorgaande weg gaat u L richting kerk. 
Negeer zijwegen.    
 

3. Voorbij de pastorij (nr. 4), waterpomp en 
infobordje “operatie Mallard” gaat u voor de St 
Barbarakerk (1947-1948) bij wkp 49, infobordje t. 
h. a. Peter Borthwick en bij ANWB-wegwijzer R 
(Liesjeshoek/pijl).   
 

(Links van de hoofdingang van de kerk, bij de 
begraafplaats met de witte kruisen, is de ingang van 
de Mariakapel). 
 

Negeer zijwegen. Na 400 m aan de ongelijke 4-
sprong bij Mariakapel gaat u RD (Liesjeshoek) en 
verlaat u de bebouwde kom.  
 

(De huidige kapel is in 1986 herbouwd, nadat een 
auto de kapel omver had gereden. Waarschijnlijk 
stamde de vorige kapel uit 1750. In elk geval in de 
Franse tijd (1795-1813) stond hier al een kapel). 
 

100 m verder steekt u de Tungelroyse beek over 
en meteen daarna gaat u bij wkp 44 L (46) via 
klaphek over het graspad met links de beek.   
 

(Mogelijk komt u hier in het natuurgebied Brandrode 
runderen, een zeldzaam Nederlands runderras, en/of 
Schotse Angus runderen tegen)  
 

Na 600 m gaat u bij (volgend) breed ijzeren door 
het klaphek en ga L (46) en vlak daarna steekt u 
via brug de beek over. Meteen daarna bij wkp 46 
en stenen zitbank met de tekst ”effe zitte en 
genete….” gaat u R (55) over het graspad met 
even verder rechts de 26 km lange meanderende 
Tungelroyse beek, die bij Neer via de Neerbeek in 
de Maas uitmondt.  
Na 500 m voorbij klaphek volgt u verder het 
graspad met links afrastering en rechts de beek. 
600 m verder verlaat u via klaphek (pijl) het 
natuurgebied. Steek bij brug de asfaltweg 
(Slinkstraat) over en loop RD (pijl) over het 
graspad met rechts de Tungelroyse beek, 

waarvan de oever met riet is begroeid. Na 200 m 
gaat u voorbij klaphek verder RD over graspad 
langs de beek. Na bijna 600 m gaat u voorbij 
volgend klaphek R (55) over de asfaltweg en u 
steekt meteen via brug de beek over.  
 

4. Meteen na de brug gaat u bij wkp 55 en 
infobord L (54) via klaphek over het graspad met 
links de stuw in de beek. Vlak daarna gaat u bij 
ijzeren hek door het klaphek en volg geruime tijd 
het graspad met de links in de bosstrook gelegen 
beek.  
 

(Mogelijk komt u hier grazers tegen. Even verder ziet 
u voor u in de verte het torentje van het St 
Elisabethklooster (1835) in Heythuysen).  
 

Na 1,2 km gaat u bij ijzeren hek R door het 
klaphek en ga dan L (pijl) over het fietspad.   Vlak 
daarna steekt u bij verkeersdrempel de 
doorgaande weg over en gaat u bij wegkruis L 
over het trottoir.  Na 30 m gaat u vlak voor brug 
bij zitbank R via klaphek over het grindpad met 
links de Tungelroyse beek.   
 

(Even verder ziet u rechts het St Elisabethklooster 
(1835) met het mooi torentje. Het klooster is nu 
hoofdzakelijk een verzorgingscentrum). 
 

Na bijna 500 m aan de 4-sprong bij zitbank en 
wkp 82 gaat u L (67) en via brug steekt u de beek 
over. Meteen daarna aan de ruime 3-sprong gaat 
u R.  Vlak daarna aan de Y-splitsing bij het 
rioolgemaal Heythuysen en bij eik gaat u L over 
de grindweg.  Aan de T-splitsing aan de rand van 
Heythuysen en bij volkstuintjes gaat u L en 
meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Doolgaardstraat). Aan de 3-sprong RD. Aan de T-
splitsing gaat u R. Na 50 m, tegenover huisnr. 54, 
gaat u L over het tegelpad met rechts een 
speeltuin.  Aan de T-splitsing bij kunstwerk in 
tuin (huisnr. 4) gaat u R en ga dan meteen daarna 
aan de volgende T-splitsing L (Graaf van 
Loonlaan). Negeer zijwegen. Aan de doorgaande 
weg gaat u bij wkp 66 L (53/Oude Trambaan) en 
meteen daarna steekt u via zebrapad deze weg 
over. Bij overdekte fietsenstalling steekt u RD 
parkeerplaats over. Bij links gelegen voormalig 
schoolgebouw van de lagere school loopt u RD 
(Magdalenastraat).   Negeer zijwegen. Na ruim 200 
m aan de T-splitsing komt u meteen links op de 
hoek bij Koffiefans, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt drinken en eten. 
Ze hebben o.a. heerlijke broodjes en tosti’s en er 
is ook heerlijk vers gebak verkrijgbaar. 

 

 
Auteur: Jos Wlazlo    

 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


