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Midden in het dorp Roggel ligt de sfeervolle Eetkamer de Veugelier. Tijdens deze gemakkelijke en 
waterrijke wandeling wandelt u eerst een prachtig stuk langs de Roggelse Beek en dan loopt u dwars door 
een heel grote laagstamboomgaard. Via rustige smalle asfalt- veldwegen loopt u naar de bossen van 
Asbroekerheide en Kirkelsberg. Voorbij zandvlakte, waar een picknickbank staat, een leuke pauzeplek, 
volgt u een prachtig heuvelachtig bospad. De terugweg struint u zeer geruime tijd over graspaadjes langs 
de Roggelse Beek. Na regenval hoge wandelschoenen dragen. Bij de eetkamer is een fijn terras. Doe bij 
voorkeur deze wandeling op vrijdag t/m zondag want dan is de gezellige eetkamer open vanaf 12.00 uur. Er 
is o.a. heerlijke vlaai verkrijgbaar. Via de link:  https://tvblik.nl/binnenstebuiten/5-september-2022   kunt u 
alvast een kijkje nemen in de leuke zaak en in het leuk ingericht woonhuis. 
  
 

 
 

Startadres: Eetkamer De Veugelier, Kloosterstraat 2, Roggel. Tel: 0475-245072.  Geopend: Vrijdag t/m 
zondag vanaf 12.00 uur. 
 

U kunt ook starten vanaf het bedrijventerrein:  Vrijkenstraat 18 A Roggel.  Parkeer langs de weg. Na 7 km 
kunt u dan pauzeren bij de sponsor. Met uw rug naar huisnr. 18 A, of ander even huisnr.,  gaat u L. Start 
dan bij **** in punt 2. 

 

 
 

1650. ROGGEL 9,7 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van de Eetkamer 
gaat u L en loop dan meteen RD (Dorpsstraat) 
langs de winkels. Aan de kruising, met links de 
voormalige kapelanie en het Jozefhuis (voormalig 
Groen Kruisgebouw/nu dagopvang ouderen), 
gaat u RD (Dorpsstraat) en via  brug steekt u de 
Roggelse Beek over. Meteen na de brug gaat u 
aan de 3-sprong bij oude waterpomp en 
wandelknooppunt (wkp) 36 L (38/Apollolaan).   
 

(Als u hier bij de brug RD (Markt) loopt, dan komt u 
voorbij het groot muurkruis/missiekruis (1848), het 
kunstwerk “het paard van Roggel”, groot  gietijzeren 
H. Hartbeeld (1923) en het kunstwerk de “Köls”, een 
massieve, granieten (water)bol  bij de ingang van de 
inpandige Mariakapel waar u het interieur van de St. 
Petruskerk kunt bezichtigen. Bij de ingang van de 
Mariakapel hangt een infobordje waar u meer te 
weten komt over de historie van de kerk).   
 

Na 50 m gaat u bij zitbank L over het klinkerpad 
met links de Roggelse Beek.  
 

(U kunt hier ook RD blijven lopen over de asfaltweg, 
die parallel loopt aan het beneden gelegen smalle 
klinkerpad). 
 

Negeer bij volgende zitbank boogbrug links en 
loop verder RD over het klinkerpad langs de 
meanderende beek. Aan het eind van het 
klinkerpad gaat u L over de asfaltweg. Meteen 
daarna bij wandelknooppunt (wkp) 38 gaat u R 
(40) over het klinkerpad, dat een onverhard pad 
wordt dat steeds mooier wordt, met links de 
meanderende beek.  Na bijna 500 m gaat u aan de 
3-sprong bij wkp 40  R (3) het pad omhoog en 
negeer dan meteen bospaadje links. (Voor u ziet u 

de kerktoren in Roggel). Aan de T-splitsing gaat u 
R over de asfaltweg en meteen daarna aan de 3-
sprong bij plaatsnaambord Roggel en bij wkp 3 
gaat u L (4/Wiekeveld later Winkelveld) over de 
klinkerweg en u passeert enkele leuke optrekjes. 
Negeer zijwegen rechts. Waar na ruim 250 m de 
klinkerweg, voorbij lange zitbank en  bij huisnr. 
12 haaks naar rechts buigt, gaat u RD (pijl) over 
het smalle pad met rechts een klimophaag. 
Meteen daarna steekt u de greppel over en dan 
gaat u R over het pad met rechts de greppel.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u L (4) over de 
asfaltweg.  Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 4 R (29/Tamboerenstraat). Voorbij gebouw  
van de KPN-centrale, waar een telefooncel staat,  
en bij infobordje gaat u L over het fietspad langs 
de doorgaande weg en u passeert bijna 100 m 
verder het plaatsnaambord “Einde bebouwde 
kom Roggel”.  Na 200 m, 20 m voorbij km paaltje 
“6,3 N279” steekt u R voorzichtig de doorgaande 
weg over en loopt u RD (pijl) over het smalle pad 
met rechts een akker en voor u een hoge gsm-
mast.  Bijna 100 m verder bij ijzeren hek wordt het 
pad een betonplatenpad met links, en even verder 
ook rechts, laagstamboomgaarden, die na de 
bloesemtijd (mei) tot de oogst (sept/okt) afgedekt 
zijn met fijnmazige hagelnetten. 200 m verder 
passeert u een schaftkeet en dan wordt het 
betonplatenpad een smalle betonnen weg. Aan de 
asfaltweg gaat u L (pijl) en u passeert enkele 
bedrijven. **** 150 m verder gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 28 RD (27). Na 50 m gaat u 
tegenover blikvangnet R over de veldweg met 
links een sloot en rechts het milieupark.  
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200 m verder, einde veld- zandweg en voor 
gebouw met de vele zonnepanelen op dak, gaat u 
R over het  smalle pad met links beneden de sloot 
en rechts een dennenplantage (2023).   Aan het 
eind van het pad gaat u bij de twee schietpalen 
met kogelvanger en het clublokaal van schutterij 
St Petrus Roggel (1548)  R over de asfaltweg.  
 

3. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L 
(Blenkert/pijl).  Negeer zijwegen. Na ruim 400 m 
gaat u voorbij huisnr. 9a aan de 3-sprong bij wkp 
22 RD (21).  100 m verder, waar de asfaltweg 
voorbij leuk langgevelhuis naar rechts buigt, gaat 
u bij wkp 21  RD (89) en meteen daarna steekt u 
bij populierenproductiebos de Leveroysebeek 
over en loopt u RD over de veldweg met links de 
bosrand.  Na bijna 500 m steekt u de smalle 
asfaltweg over en loopt u bij wkp 89 en 
verbodsbord RD (88) over de bosweg.  Na bijna 
400 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 88 R (96).   
Bijna 50 m verder gaat u L over het smalle 
bospad, dat 50 m verder naar rechts buigt. 
Negeer zijpad links naar “tuinhuisje”.  Aan de T-
splitsing gaat u R over de grind- bosweg en 
meteen daarna gaat u L over het smalle bospad.   
Aan de volgende T-splitsing gaat u R en na 10 m 
gaat u bij stenen “picknickbank” L over de 
zandvlakte. Vlak daarna, aan de Y-splitsing voor 
(zand)heuvel, gaat u L het brede zandpad 
omhoog. 
 
4. Meteen daarna boven op de zandvlakte loopt u 
nog 20 m RD en voor de beboste heuvel gaat u L 
over het bospad. Meteen daarna aan de 4-sprong 
gaat u RD (pijl) het smalle bospad omlaag en volg 
nu RD (pijl) het dalende en stijgende smalle 
bospad. Na 150 m, bij op grond liggend oude 
boomstam en vlak voordat het bospad “steil” 
omhoog gaat, gaat u aan de 3-sprong L (pijl).  
Bijna 50 m verder aan de 4-sprong gaat u RD en 
meteen daarna aan de 3-sprong bij  wkp 93 gaat u 
L (92).  Vlak daarna aan de T-splitsing voor 
houten stal gaat R. Aan de 4-sprong bij wkp 92 
gaat u R (91) over de asfaltweg en bijna 100 m 
verder steekt u via brug de Roggelse beek over.   
 

5. Meteen na de brug gaat u bij wkp 91 R (100) 
over het graspad/struinpad en volg geruime tijd 
het pad met rechts de Roggelse Beek.  
 

(Schuin links voor u ziet u de belt- korenmolen St. 
Petrus (1901), die in de volksmond ook wel de molen  
van Nijken wordt genoemd, in de buurtschap Nijken).  
 

De beek, die in 1938 grotendeels is gekanaliseerd,  
ontspringt ten noorden van de plaats Neerkant (grens 
Limburg-Noord Brabant) en mondt in het Leudal nabij 
Nunhem in de Leubeek).  
 

Na 800 m steekt u bij het gehucht  Strubben, wkp 
100 en brug de asfaltweg over en loopt u RD (34) 
verder langs de beek.  Na 500 m, bij volgende 
brug en waar u rechts een aardig optrekje met 
manege ziet,  steekt u de asfaltweg over en loopt 
u RD (pijl) verder langs de beek.    
 

(Schuin links voor u ziet u in Roggel alweer de St. 
Petruskerk).   
 

Na 900  m passeert u een klaphek in zinken hek 
en gaat u verder langs de beek, die nu een 
meanderende beek wordt.  200 m verder gaat u 
door het klaphek en ga dan R (pijl) over het 
tweerichtingsfietspad en via brug steekt u de 
beek over.  Meteen na de brug steekt u L (pijl) de 
doorgaande weg over en gaat u RD (pijl) over het 
pad met links de beek.   Steek na 100 m, voorbij  
school en het appartementencomplex “Aan de 
Baek”, bij brug en wkp 34 de asfaltweg over en 
loop RD (36/Beeklaan) over de asfaltweg met 
links de beek en na ruim 150 m heeft u voor u 
mooi zicht op de Sint Petruskerk, die 
oorspronkelijk in 1447 werd gebouwd waarvoor 
en oudere kerk (12e eeuw) werd afgebroken. Aan 
de 3-sprong, bij hoogspanningshuisje, gaat u RD.   
Aan de ongelijke 4-sprong bij het voormalig 
gemeentehuis van Roggel en bij wkp 36 gaat u L 
(33) en via de links gelegen smalle brug steekt u 
weer de Roggelse Beek over. Aan de kruising 
gaat u RD (Dorpsstraat) langs de winkels. Na 
bijna 100 m aan de 3-sprong, bij Luciabeeld in 
muurnis, de plek waar vroeger een kapel heeft 
gestaan,  komt u bij eetkamer de Veugelier, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken.  
 

De eetkamer, waar vanaf 1773 o. a. een 
notariswoning, een herberg en  bakkerij Houben 
gehuisvest was, is sfeervol ingericht. In de 
knusse zaak hangen o. a. veel gevarieerde 
schilderijen. U moet beslist even binnenlopen. 

 

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.   
 

 
 


