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Tijdens deze schaduwrijke boswandeling met lichte hellingen wandelt u door het prachtige Leudal langs de 
Zelsterbeek naar Roggel.  De terugweg gaat langs de mooie St. Ursula watermolen en een prachtig stukje 
langs de meanderende Leubeek die vlak langs de Litsberg, een steile wand, stroomt.  
 

Startadres: Café Restaurant Feyenoord, Napoleonsweg 146, Nunhem.  (Achter het restaurant is een ruime 
parkeerplaats).  
 

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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 
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446. NUNHEM 9,4 km 
 

1. Met uw rug naar de voorkant van het café́ gaat 
u L. Aan de grote kruising gaat u L (Kerkstraat) 
richting Nunhem. Negeer zijwegen. U passeert 
meteen rechts de opnieuw gebouwde Sint 
Jozefkapel (zie infobord bij kapel) en u loopt 
Nunhem binnen. Rechts passeert u de Sint 
Servatiuskerk (1894).  
 

(In de 14e eeuw verrees de lage toren in 
mergelsteen. Mogelijk is deze toren in de 18e eeuw 
verhoogd. Na de aardbeving van 1992 is de kerk 
gerestaureerd. Op het kerkhof staan enkele oude 
grafstenen en een oud kruis uit 1664. In de kerk staat 
een hardstenen doopvont uit de 17e eeuw. Links van 
de kerk staat een St. Servaasbeeld).  
 

Via brug steekt u de Haelense Beek over. Vlak 
daarna aan de T-splitsing bij het kunstwerk “uil” 
en wandelknooppunt (wkp)  54  gaat u R (2/52) 
met rechts het grote Herman Meddersplein.  
Meteen daarna aan de 3-sprong bij bijzondere 
Mariakapel (1920) gaat u R (2/Servaasweg) met 
rechts de Haelense Beek.  Negeer twee zijwegen 
links. Aan de 3-sprong bij huisnr. 38 gaat u L 
(50/Servaasweg).  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen na de brug en 
voor de ingang van het grote bedrijf Nunhems Zaden 
bij de St. Job kapel (1886). Nunhems Zaden, in 2002 
overgenomen door het Duitse concern Bayer AG, 
ontstond in 1916. Toen Herman Meddens in 1916 
besloot de bonen die hij gekweekt had verder te laten 
rijpen voor hun zaad, omdat ze te weinig opbrachten 
op de veiling, was dat in feite het begin van het 
huidige grote bedrijf. Nu is de locatie in Nunhem het 
mondiale hoofdkantoor voor alle groenten-
zaadveredelings activiteiten van Bayer. Op de locatie 
Nunhem werken circa 550 mensen) 
 

Volg nu de asfaltweg door de bosrand. 20 m voor 
café́ Sint Servaas en grote stalen infozuil 
“Leudal” gaat u bij bord “Parochie St. Servatius” 
en beeld van Sint Servaas L het bospad omhoog.  
 

(Kan dit niet, ga dan voor het café L het pad 
omhoog).  
 

Voor de mooie bedevaartkapel St. Servaas (1892) 
en de openlucht kerk gaat u R over het pad en u 
passeert meteen de Servaasbron, die tegen de 
kapel is aangebouwd.  
 

(In de openluchtkerk wordt elk jaar tijdens de Sint 
Servaas processie, de zondag voor Hemelvaart, de 
H. Mis opgedragen. Vanaf de asfaltweg naar de 
kapel wordt dan een 40 m lang kleurrijk bloementapijt 
gelegd).   
 

Volg nu bospad RD door het Leudal. Aan de 3-
sprong gaat u R over het bredere bospad. Aan de 
T- splitsing gaat u L over het brede bospad met 
rechts beneden de Leubeek.  Negeer na 10 m 
houten doorgang rechts. Na 30 m gaat u bij wkp 
50 R (63) door de volgende houten doorgang. 
Negeer meteen zijpaadje rechts. Na 40 m gaat u 
aan de 3-sprong R (pijl) door de houten doorgang 
en loop via het trappenpad het bospad omlaag.  
 

2. Via smalle betonnen brug (baileybrug/zie 
infobord) steekt u de Leubeek over en ga dan 
meteen R (pijl) over het bospad met rechts de 
beek.  Negeer twee zijpaden rechts en volg het 
pad RD (Water Wandel Wereld). Na 150 m gaat u 
aan de Y-splitsing R (W/pijl) richting houten brug 
Aan de T-splitsing bij houten brug over de 
Zelserbeek en wkp 63 gaat u L (62/W) het brede 
bospad omhoog. U passeert meteen links een 
trappenpad en het infobord ”Groave Berg” 
 

(Als u heel goed luistert, dan hoort mogelijk de heks 
nog schreeuwen).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij houten doorgang 
loopt u RD (W/pijl) verder omhoog. Na ruim 100 m 
gaat u bij wkp 62 R (11/W) door de houten 
doorgang en volg het smalle bospaadje met 
rechts van u de bosrand en links een akker.  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).  Aan 
het eind gaat u aan de 3-sprong door de houten 
doorgang en loop RD (pijl). Negeer zijpaden en 
volg nu bijna 1 km het mooie bospad RD (W) met 
rechts het stroomgebied van de beek. Na ruim 
600 m loopt u bij de volgende houten doorgang 
verder RD (pijl). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
RD (pijl). 
 

3. Aan de schuine T-splitsing gaat u R (W/pijl) het 
holle pad omlaag. (Hier komt u straks weer terug). 
Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij wkp 11 
loopt u RD. (U verlaat hier W). Even verder steekt 
u via brug de Zelsterbeek, een zijbeek van de 
Leubeek, over en volg dan het brede pad RD  
 

(Rechts ziet u hier de witte boerderij genaamd de 
Zelsterhof).  
 

Vlak voor de asfaltweg gaat u bij zitbank en wkp 9 
L (6) over het smalle bospad.  (U loopt nu parallel 
aan de rechts gelegen asfaltweg). Aan het einde 
van het pad bij Mariakapelletje aan paal gaat u L 
over de asfaltweg.  



Steek meteen daarna de voorrangsweg over en 
ga bij wkp 6 L (7) over het fietspad.  U passeert 
een monument ter nagedachtenis aan de 
verzetsstrijders Jan Muisen en Jan Mennen (zie 
infobord). Bij wkp 7 loopt u RD (8). Vlak daarna 
steekt u via brug de Roggelse Beek over. Vlak 
daarna bij wkp 8 en klaphek loopt u verder RD 
(13) over het fietspad. Negeer breed zijpad rechts. 
Na 150 m gaat u bij ruiterknooppunt (rkp) 39 L 
(rr18/W/pijl) en steek voorzichtig de doorgaande 
weg over en loop RD (W) over de bosweg. Aan de 
kruising bij wkp 13 gaat u L (11/W). Negeer  
zijpaden. Aan de T-splitsing, met links de brug 
over de Roggelse beek, gaat u bij wkp 11 R 
(61/62/W). Aan de Y-splitsing gaat u L (W/pijl/rr18) 
het holle pad omhoog. Meteen daarna aan de 
volgende Y-splitsing gaat u L (62/W) verder 
omhoog.  
 

4. Meteen daarna gaat u boven aan de 3-sprong R 
(rr 18) (U verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan 
de kruising gaat u RD (rkp 18/rr 63) omhoog. Aan 
de 5- sprong gaat u RD verder omlaag. Aan de 
kruising gaat u RD. Vlak daarna aan de 4-sprong 
gaat u RD (rood) omlaag. Na 100 m steekt u via  
brug de Leubeek over en loop RD (W). Bij 
zitbanken 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 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 de Leubeek. Aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u RD (rood-wit/W).  
 

5. 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 (gele 
stip) het paadje omlaag en volg dan het 
“avontuurlijke” paadje vlak langs de Leubeek. 
 

(Wilt u dit niet wilt, 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 (wit-rood) het steile pad omhoog. Ga dan verder bij 
**** in dit punt).  
 

Blijf het “avontuurlijke” pad langs de beek 
volgen. Let op! Circa 50 m voordat u de 10 m 
hoge steile wand/oever (Litsberg) bereikt, gaat u 
bij boom met rood/wit kruis R (gele stip) het steile 
paadje omhoog. **** Boven aan de 4-sprong gaat 
u RD. Meteen daarna aan de T-splitsing voorbij 
houten doorgang gaat u bij wkp 51 L (50/W) het 

brede pad omhoog. Aan de 3-sprong, met links 
uitzicht op de afgrond van de Litsberg, gaat u R 
omhoog.  
 

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

Negeer 2 zijpaden rechts. Aan de 3-sprong gaat u 
R over het bredere pad. Aan de volgende 3-
sprong gaat u RD omlaag. Aan de 4-sprong gaat 
u R (gele stip) het paadje omlaag. (Hier aan de 4-
sprong ziet u links een weiland. De route volgend ziet 
u even verder links weer een weiland). Aan de T-
splitsing gaat u R omhoog.  
 

6. Boven aan de 3-sprong gaat u L over het 
bredere pad.  
 

(Als u hier R/RD loopt dan komt u bij een mooie vijver 
met waterlelies. Hier staat een zitbank, een 
genietplekje)  
 

Negeer zijpaden en volg het brede bospad, dat 
later een smal dalend bospad wordt, RD.  
Beneden aan de 3-sprong gaat u L over het brede 
pad en even verder passeert u links volkstuintjes. 
Steek de asfaltweg schuin rechts over en loop bij 
groot wegkruis RD over het doodlopend paadje, 
dat mogelijk gedeeltelijk door struiken en 
brandnetels moeilijk te belopen is       
 

(Wilt u dit niet of lukt het niet, ga dan aan asfaltweg 
bij groot wegkruis R. Volg nu deze weg, die na 300 
m. bij woning (nr. 16) naar links buigt. 50 Meter 
voorbij de woning gaat u L over de veldweg. Ga dan 
verder bij **** in dit punt). 
 

Volg het smalle paadje langs struiken en de 
afrastering van weiland. Het pad buigt naar rechts 
en dan naar links. Aan de veldweg gaat u L. **** U 
passeert de voetbalterreinen van de voormalige 
S.V. Nunhem (opgeheven einde seizoen 
2016/2017). Aan de T-splitsing bij wkp 55 gaat u R 
(59). In het bos aan de 5-sprong bij wkp 59 neemt 
u het eerste pad L (80). Het bospad wordt een 
smal pad gelegen tussen akker en bosrand en 
dan een graspad gelegen tussen akker en 
weilanden. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg.   
 

7. Aan de 3- sprong aan de rand van Haelen gaat 
u L (Kruiskampweg) over de klinkerweg. U 
passeert 2 houten huizen en dan wordt de 
klinkerweg een grindweg. Aan de kruising bij 
groot wegkruis (1802) type vliegermodel loopt u 
RD (Terbetenweg) over de asfaltweg.  
 

(Links ziet u de kerktoren in Nunhem).  
 

U steekt de meanderende Haelense Beek over.  
Aan de 3-sprong bij wkp 82 gaat u RD (85/92). 
Negeer meteen daarna doodlopende weg rechts 
en loop RD (92) over de brede grindweg. Aan het 
einde van het weiland en voor plaatsnaambord 
“Einde Haelen” gaat u L over de veldweg. Aan de 
asfaltweg bij Sint Jozefkapel gaat u R terug naar 
het café́, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of in de veranda nog iets kunt eten of 
drinken. Zeker doen. 


