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Tijdens deze prachtige afwisselende boswandeling met enkele korte hellingen, wandelt u naar de mooie  
St. Leudal/Ursula watermolen. Dan volgt u een bijzonder fraai gedeelte langs de meanderende Leubeek tot 
aan de steile rand genaamd Litsberg. De terugweg gaat o.a. langs het stroomgebied van de Zelserbeek  en 
de Roggelsebeek. Op verschillende plaatsen zult u zien dat de bevers zich in dit prachtige natuurgebied 
thuis voelen. Er staan onderweg verschillende zitbanken bij leuke plekjes.  
 

 
 

Boscafé  de Busjop, Busschopsweg 9, Heythuysen. Tel: 0475-491139. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,66 km  2.15 uur  7 m 7  m 
 

 
 

                                                          422. HEYTHUYSEN 10,7 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van het boscafé 
loopt u RD over de asfaltweg. Na 50 m gaat u aan 
de 5-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 91  en 
infobord “grafheuvels  uit de Brons- en Ijzertijd” 
RD met rechts het grafveld (groene heuvestjes) 
Busjop). Aan de 4-sprong RD. Aan de 3-sprong 
gaat u verder RD. Vlak daarna aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij volgende infobord 
“grafveld Busjop”, gaat u RD. Negeer meteen  
zijpad rechts.  
 

(Als u hier R gaat, komt u bij twee zitbanken waar u 
mooi uitzicht heeft op de meanderende Leubeek/ 
Tungelroysebeek).  
 

Negeer zijpaden. Na 300 m loopt u RD over de 
brede zandweg met links de bosrand en rechts 
een grote akker. (U verlaat hier route van de pijl).  
Aan de T-splitsing gaat u R over de brede 
zandweg verder door het mooie natuurgebied 
Leudal.  Aan de 3-sprong, bij wkp 9, gaat u RD (8). 
Negeer zijpad links. Via de Speckerbrug steekt u 
de Tungelroysebeek/ Leubeek over. 
 

(Links aan het water staat een zitbank, een leuk 
pauzeplekje. Rechts voor de brug ziet u de 
Duivelskoel, de oudste weidepoel van het Leudal. 
Een poel waar de duivel zich op zou houden).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 8 gaat u L (7) over de 
brede bosweg. Aan de volgende 3-sprong, bij  
wkp 7, gaat u L (23/St. Elisabethshofroute).  Het 
pad buigt, na 40 m, naar rechts.  Na 400 m gaat u 
aan de 3-sprong RD (W).  
 

(100 m verder  ziet u (afhankelijk van jaargetijde) aan 
de overkant van de Leubeek een kruis dat in de 
kloostertuin bij de begraafplaats van het voormalige 
klooster St. Elisabeth staat).  
 

Vlak daarna loopt u bij zitbank, die rechts aan een 
fietspad staat, RD (W) verder over het bospad. 
Vlak vóór het tweerichtingsfietspad (smalle 
asfaltweg) gaat u R (pijl). Na 50 m gaat u bij 
fietswegwijzer L (pijl) richting Nunhem. Steek het 

tweerichtingsfietspad en,  voorzichtig! de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
doodlopende asfaltweg richting Leumolen. Na  
30 m gaat u L over het brede bospad langs een 
houten afsluitboom. (Dit is 10 m voor wkp 23). 
Waar het brede bospad, na 200 m, naar rechts 
buigt, gaat u RD (pijl) over het smalle bospad. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong, bij wkp 24, R 
(58/W) met links beneden de meanderende 
Leubeek. Volg nu geruime tijd het bospad, 
waaraan verschillende infobordjes staan en met 
links beneden de meanderende Leubeek, RD.  Na 
500 m gaat u aan de T-splitsing, bij wkp 58, L 
(61/56/W). Negeer zijpaadje links. 
 

2.  Bij grote stoel en zitbank steekt u via houten 
brug de Leubeek over. Aan de 3-sprong gaat u R 
(pijl 56/W). Aan de T-splitsing gaat u R (pijl/W) 
over de brede bosweg en via de brug steek u de 
Leubeek weer over. Bij zit- en picknickbanken 
steekt u bij de stuw de Leubeek over en u 
passeert meteen de watermolen St. Ursula, ook 
wel Leumolen genoemd (zie infobord). 
 

(Indien de molen geopend is, moet u beslist even 
binnenlopen. Deze plek is via een verkiezing door 
Staatsbosbeheer uitgeroepen  tot “Prachtplek van 
Nederland 2012”).  
 

Meteen na de Leumolen gaat u bij wkp 56 L 
(53/W). Na nauwe houten doorgang wordt het pad 
een smal stijgend bospad. Boven wordt het pad 
een breder pad, met links beneden van u, weer de 
Leubeek. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(rood-wit/W). 20 m verder gaat u bij wkp 53 
schuin L (51/W) het bospad omlaag. Volg nu 
beneden geruime tijd het prachtige stuk langs de 
meanderende Leubeek, waar bevers schijnbaar 
ook geregeld actief zijn. Let op! Na 700 m, waar 
het pad, bij 3-stammige boom, naar rechts buigt 
en 5 m voor bordje van de wandelmarkering W, 
gaat u L het paadje omlaag en volg dan het 
“avontuurlijke” paadje vlak langs de Leubeek. 
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(Wilt u dit niet, loop dan RD en ga dan meteen   
tussen de 2 bordjes “W" van de wandelmarkering L 
over het smalle pad richting steile wand. (U verlaat 
hier dus W en loopt dus niet R omhoog). Aan de  
4-sprong, bij beek en boom waarop een rood/wit 
kruis staat en met voor u de steile wand (Litsberg), 
gaat u R het steile smalle pad omhoog. Ga dan 
verder bij **** punt 4).   
 

Blijf het “avontuurlijke” pad langs de beek 
volgen.  
 

3.   Let op! Circa 50 m voordat u de hoge steile 
wand/oever (Litsberg) bereikt, komt u bij een 
boom met rood/wit kruis. Ga hier RD het steile 
smalle pad omhoog. **** Boven aan de 4-sprong, 
met bomen in het midden, gaat u L, met links de 
steile rand van de Litsberg, en beneden de 
meanderende Leubeek. Vlak daarna, bij bruin 
bordje “Leudal fietsen niet toegestaan”, gaat u L.   
 

(Lits van de Litsberg  is  afgeleid van het Limburgse 
woord “litsen” wat naar beneden glijden betekent).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong, met links een 
“inham” van de Litsberg, gaat u RD (pijl/W). Na  
30 m gaat u schuin L (W/rood-wit) het pad omlaag 
met even verder links afrastering. Meteen daarna 
gaat u L (W/pijl) via houten doorgang het 
trappenpad omlaag.  
 

4. Beneden steekt u via smal betonnen  
voetgangers baileybruggetje, dat in de Tweede 
Wereldoorlog door een genie eenheid van de 15e 
Schotse infanterie divisie (zie infobordje) is 
aangelegd, de Leubeek over. Meteen na bruggetje 
loopt u bij infobord RD.  
 

(U kunt meteen na bruggetje ook R (W/pijl) gaan. 
Negeer zijpaden. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Vlak daarna, voor de Litsberg, buigt het pad naar 
rechts met links van u de beek. Aan de T-splitsing 
L over het brede pad. **** Aan de 3-sprong gaat u 
R (pijl/W) richting houten brug. Aan de T-splitsing 
bij houten brug en wkp 63 gaat u L (62/W) het 
brede pad omhoog. U passeert meteen links een 
trappenpad en het infobord ”Groave Berg”. (Als u 
heel goed luistert, dan hoort u mogelijk  de heks nog 
schreeuwen). Meteen daarna aan de 3-sprong, met 
links een houten doorgang, loopt u RD (W/pijl) 
verder omhoog. Na 120 m gaat u bij wkp 62 R 
(11/W) door de houten doorgang en volg het 
smalle bospad met rechts van u de bosrand en 
links een akker.  Na 100 m, aan het einde van de 
akker, buigt het pad links het bos in. Negeer 
zijpaden en blijf het pad boven langs de helling 
RD (W) volgen, met rechts beneden het 
stroomgebied van de Zelsterbeek. (Samenvloeiing 
van de Roggelse Beek en de Bevelandsebeek).  Na 
bijna 400 m gaat u beneden door de houten 
doorgang en meteen aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/W). Negeer zijpaden en volg nu bijna 1 km 

het mooie bospad RD (W) met rechts van u nog 
steeds het stroomgebied van de Zelsterbeek. Na 
650 m loopt u bij de volgende houten doorgang 
verder RD (pijl/W).  
 

5.  Negeer zijpaden en aan de schuine T-splitsing 
gaat u R (W/pijl) het holle pad  omlaag. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R (11) verder 
omlaag. Meteen daarna aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u R (pijl/W). Aan de 3-sprong bij 
wkp 11 gaat u L (13) het brede bospad omhoog. 
(Dit is circa 25 m voor brug over Zelsterbeek). Loop 
RD de bosweg omhoog (W). Negeer bospad links. 
Aan de 4-sprong bij wkp 13 gaat u R (8). Steek 
voorzichtig de doorgaande weg over en ga R (pijl) 
over het tweerichtingsfietspad. Bij trafokast en 
wkp 8 gaat u L (47) door het klaphek en volg het 
bospad RD met rechts het stroomgebied van de 
Roggelsebeek. Na 400 m gaat u aan de  
3-sprong L (pijl/W) omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
wkp 47 gaat u RD (46). Meteen daarna gaat u aan 
de volgende 3-sprong R over het brede bospad. 
Na 250 m gaat u aan de 3-sprong  L. 
 

6.  Aan de 4-sprong, bij wkp 45, gaat u L (46) over 
de brede bosweg. Aan de kruising, bij wkp 46 
gaat u R (60). Na 100 m gaat u L over brede 
bospad. Let op! Waar na de volgende 100 m het 
brede bospad naar links buigt, gaat u RD over het 
smalle bospaadje. Steek de doorgaande weg over 
en ga R het tweerichtingsfietspad omlaag. Na 
bijna 100 m gaat u bij bordje “Zone” L  over het 
bospad. Aan de 3-sprong RD. 
 

7.  Aan de T-splitsing, voorbij klaphek, gaat R 
over het zandpad met links een mooi 
heidegebied.  
 

(Mogelijk komt u hier Galloway runderen of IJslandse 
paarden tegen).  
 

Aan de 4-sprong, met rechts een veerooster, gaat 
u L (Elisabethshofroute/W/pijl).  Aan de kruising 
gaat u R (Elisabethshofroute). Aan de 3-sprong 
RD en u passeert bij infobord een 
veerooster/klaphek. Negeer meteen  veldweg 
rechts.  Aan de 4-sprong bij asfaltweg gaat u L 
(pijl) over het bospad. (U verlaat hier de 
Elisabethshofroute). Even verder passeert u twee 
veeroosters/klaphekjes. Negeer bosweg rechts. 
Na 70 m gaat u aan de kruising bij wkp 20 en met 
links een veerooster R (91/W) en een eindje 
verder loopt u langs de bosrand en met rechts 
van u weiland/natuurgebied. Negeer breed zijpad 
links. Vlak daarna gaat u L over het volgende 
brede pad. (U verlaat hier de W route). Een eindje 
verder, bij open gebied, passeert u een groot 
infobord met info over de prehistorische 
begraafplaats/urnenveld “grafveld Busjop”.  Aan 
de T-splitsing gaat u R terug naar het leuke 
boscafé waar u binnen of op het terras nog iets 
kunt eten en drinken 

 

 

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.   


