454. Nunhem 11,3 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 4
Tijdens deze wandeling met een paar hellingen wandelt u door bossen en langs o.a. de Zelsterbeek en
Leubeek door het prachtige Leudal. U passeert o.a. de carréhoeve Kloosterhof waar picknickbanken en
een bakhuisje staat. Via een mooi stuk langs de Zelsterbeek en langs de Litsberg loopt u weer terug naar
het startpunt in Nunhem, waar u bij de sponsor café Houben (dagelijks geopend) nog iets kunt eten en
drinken. Er staan voldoende zitbanken onderweg.
Startadres: Hotel restaurant café Houben, Kerkstraat 17-19, Nunhem. (Links van het café is een ruime
parkeerplaats die u mag gebruiken. U kunt ook parkeren op de parkeerplaats bij de kerk).
U kunt ook starten bij hoeve Kloosterhof, Sint Elisabethsdreef 5, Haelen en dan pauzeren bij restaurant
café Houben in Nunhem. Met uw rug naar de picknickbanken en bakhuisje gaat u L. Ga dan verder bij ****
in punt 3.
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1. Met uw rug naar het café en het gezicht naar de
Sint Servatius kerk (1894) gaat u L.
(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).
Aan de 3-sprong gaat L (De Beemden) over de
doodlopende asfaltweg.. Negeer doodlopende
zijwegen. Bij boomzitbank en houtsculptuur van
ransuil loopt RD over de grindweg met rechts van
u de meanderende Haelense Beek.
(Voor u ziet u de kerktoren van Haelen. Even verder
ziet u rechts de monumentale carréhoeve de
Striikkenhof, ook wel Ten Beetenhof genoemd, die uit
de 18 eeuw stamt. Opvallend is het achthoekige
torentje (18e eeuw) op de hoek van de tuinmuur.
Vroeger stond op elke hoek van de tuinmuur een
torentje).
Aan de T-splitsing bij wkp 82 gaat u R (80) over
de asfaltweg en via brug steekt u weer de
Haelense Beek over. Aan de kruising bij zitbank
en groot wegkruis (1802) type vliegermodel gaat
u RD (Kruiskampweg) over de grindweg met
rechts van u de tuinmuur van de hoeve de
Strikkenhof. Aan de klinkerweg en twee houten
woningen aan de rand van Haelen loopt u verder
RD. Aan de T-splitsing bij wkp 80 gaat u L
(Nieuwenakker). Meteen daarna gaat u R over het
graspad, dat een eind verder het bos inloopt Aan
de 3-sprong bij bordje “Zone” gaat u L
(ruiterroute 45). Vlak daarna aan de 3-sprong L.
Meteen daarna gaat u aan de ongelijke 4-sprong
gaat u RD (rr 45 ) met links van u afrastering van
een dierenweide waarin een groot zonnepaneel
staat. Bij wkp 25 gaat u L (81) met links de
dierenweide. Bij ingang camping Leudal wordt de
bosweg een asfaltweg. Negeer alle zijwegen.

2. Steek na 350 m de voorrangsweg en fietspad
over en loop bij wkp 81 RD (6/rr31) over de
klinkerweg, die meteen daarna een breed
pad/veldweg wordt. Negeer zijpaden. Na 700 m
gaat u aan de kruising bij wkp 6 RD. Aan de
volgende kruising gaat u R over de asfaltweg
richting Roggel/Leudal Museum.
(Na 200 m passeert u rechts een infobordje met info
over
de
op
18-08-1941
neergeschoten
bommenwerper Vickers Wellington X9704).
Meteen daarna gaat u bij wkp 3 en wegwijzer RD
(4) verder over de asfaltweg. Waar de asfaltweg
naar links buigt, gaat u bij wkp 4 schuin R (8/witrood) over de bosweg. Aan de 3-sprong bij wkp
8, waar de Elisabethshof route rechts gaat, loopt
u RD (9). Een eind verder steekt u via de
Speckerbrug de Tungelroysebeek/ Leubeek over.
(Hier staat rechts aan het water een zitbank, een
genietplekje. Links aan de overkant van de weg ziet u
de Duivelskoel, de oudste weidepoel van het Leudal.
Een poel waar de duivel zich op zou houden).
Na 100 m gaat u R over het bospad, dat een breed
bospad wordt. Na 500 m gaat u aan de schuine Tsplitsing R door de mooie eikenlaan. U passeert 2
veeroosters/ klaphekjes.
3. Aan de 3-sprong voor de carréhoeve
Kloosterhof (vermoedelijk 18e eeuw) gaat u bij wkp
22 RD (48) en u passeert meteen links bij
picknickbanken een bakhuisje (zie infobord). ****
Negeer zijpaden en loop RD (W) verder door de
eikenlaan. Steek bij wkp 48 het fietspad en de
voorrangsweg over en loop bij bordje “Zone” RD
(W/46) over de brede bosweg. Negeer
zijweg/graspad links. Aan de kruising bij wkp 46
gaat u RD (45). Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp
45 gaat u verder RD (3). Let op! Na 30 m gaat u
bij bordje “Zone” R over het bospad. Aan de 3sprong gaat u L (pijl) omlaag en via bruggetje
steekt u de Roggelsebeek over.

Vlak daarna bij de volgende brug en bij wkp 41
gaat u R (42). Aan de volgende 3-sprong bij wkp
42 loopt u RD (7). U passeert een zitbank. Aan de
3-sprong bij zitbank gaat u R (pijl/7) en volg even
veder het pad door het bos.
(Hier aan de 3-sprong bij zitbank ziet u mogelijk
rechts in het weiland met de knotwilgen Ijslandse
paarden lopen).
4 Aan de voorrangsweg bij wkp 7 gaat u R (8)
over het twee richtingen en via burg steek u de
Roggelse beek over. Negeer meteen daarna bij
trafokast en wkp 8 klaphek/zijpad rechts en loop
verder RD (13) over het twee richtingen fietspad.
(U kunt hier de route als alternatief ook over een
“avontuurlijk” paadje lopen. Steek dan hier bij wkp 8
heel voorzichtig de doorgaande weg over en ga R.
Meteen daarna gaat u aan het einde van de
afrastering L. Even verder buigt het paadje boven
naar rechts met links beneden de meanderende
Roggelsebeek, die een eindje verder Zelsterbeek
heet. Na 150 m buigt het kronkelende bospaadje
naar rechts. Aan de bosweg gaat u L omlaag. Ga nu
verder bij **** in dit punt).
Na bijna 200 m steekt u L (pijl) voorzichtig de
doorgaande weg over en loop RD over het
bospad. Aan de 4-sprong bij wkp 13 gaat u L (11).
Negeer zijpaden. **** Beneden aan de 4-sprong bij
wkp 11 gaat u L (9) en via brug steekt u de
Zelsterbeek over. Boven bij (wkp) 9 en zitbank
gaat u R over de doorgaande weg met rechts van
u de boerderij Zelsterhof.
(Deze mooie oude, witte hoeve behoorde in 1225 bij
de proosdij “Keizerbosch” die gesticht was door de
Norbertijnen van Averbode. (België). Van het hele
complex is alleen de boerderij Zelsterhof
overgebleven. Een proosdij is de woning van een
proost. Een proost is in de katholieke kerk de
geestelijk leider van een katholieke instelling. In de
Tweede
Wereldoorlog
hebben
verschillende
geallieerde soldaten, vaak de bemanning van
neergeschoten Britse vliegtuigen, die in bezet gebied
terecht gekomen waren in deze boerderij een tijdelijk
onderkomen gevonden om van daar uit naar bevrijd
gebied gebracht te worden).
Na 100 m gaat u aan de 4-sprong bij
wandelmarkeringspaal en wegkruis RD (12). Let
op! Meteen daarna gaat u R (pijl) het paadje
omlaag met rechts van u afrastering en de
asfaltweg naar de Zelsterhof. Meteen daarna
buigt het pad naar links en volg nu het pad door
de bosrand met rechts van u een weiland. Voorbij
weiland en bij hulststruik buigt het bospad rechts
omlaag. Volg nu het pad RD parallel aan de links
boven gelegen asfaltweg naar Neer. Na 200 m
gaat u boven aan de 3-sprong R (pijl). Negeer alle
zijpaadjes en volg het kronkelende bospaadje RD
met rechts van u het stroomgebied van de
meanderende Zelsterbeek. (Samenvloeiing van de
Roggelse Beek en de Bevelandsebeek). Na 700 m
gaat u bij wkp 12 RD (20) omhoog. Na 250 m gaat
u aan de T-splitsing L omhoog. 250 Meter verder
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aan de volgende T-splitsing gaat u R (pijl) met
rechts beneden nog steeds het stroomgebied van
de meanderende Zelsterbeek, een zijbeek van de
Leubeek. Na 150 m gaat u aan de T-splitsing bij
zitbank en wkp 20 R (63/Water Wandel Wereld)
over de brede bosweg en u steekt via de brug bij
verbodsbord de Zelsterbeek over.
5. Meteen na de brug bij wkp 63 gaat u L (50)
over het pad met links van u de beek. Na 40 m
gaat u aan de T-splitsing L (W/pijl). Let op! Waar
u na circa 50 m rechts bij de Leubeek komt, gaat
u R over het smalle paadje met rechts van u de
beek.
(Dit is 10 m voor 3-sprong. U kunt hier ook RD lopen
en ga dan meteen daarna aan de 3-sprong R (W).
Ga dan verder bij **** in dit punt).
Na 100 m komt u bij een “strandje” met uitzicht
op de 10 m hoge steile wand/oever van de
“Litsberg”.
(Lits van de Litsberg is afgeleid van het Limburgse
woord “litsen” wat naar beneden glijden betekent).
Volg het pad dat hier naar links buigt. **** Steek
via smal betonnen voetgangers balley bruggetje,
dat in de Tweede Wereldoorlog door een genie
eenheid van de 15e Schotse infanterie divisie (zie
infobordje) is aangelegd, de Leubeek over en
loop RD (pijl/W) het bospad omhoog. Boven gaat
u na trappenpad door de houten doorgang en ga
R (W). Na 10 m gaat u aan de 3-sprong R langs
de afrastering en loop dan schuin links omhoog.
Meteen daarna gaat u boven aan het brede pad R
(W).
6. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong met
rechts de steile wand/oever “de Litsberg” R (W)
over het brede bospad. Na 30 m gaat u bij bruin
verbodsbordje (fietsen niet toegestaan) schuin R
(dus niet omlaag) over het smalle pad met rechts
beneden de Leubeek.
(U kunt hier ook het brede pad RD blijven volgen. Na
100 m gaat u bij wandelmarkeringspaal R (53/W). Na
30 m gaat u aan de 4-sprong L (pijl/W). Ga nu verder
bij **** in dit punt).
Na 40 m loopt u aan de 4-sprong, met bomen in
het midden, RD (W/pijl). **** Volg nu geruime tijd
het pad RD (W) met rechts het stroomgebied van
de Leubeek en even verder loopt u langs de
meanderende beek, waar bevers schijnbaar ook
geregeld actief zijn. Na 500 m buigt het pad links
omhoog en verlaat u de beek.
7. Boven aan de T-splitsing bij wkp 53 gaat u R
(56) over het brede bospad. Meteen daarna aan
de 3-sprong bij zitbank gaat L. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Aan de T-splitsing gaat u R.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L (pijl).
Aan de asfaltweg bij woning (nr.16) en betonnen
trafokast gaat u L. Na 250 m loopt u Nunhem
binnen. Bij groot wegkruis type vliegermodel en
zitbank loopt u RD verder over de asfaltweg.

Aan de kruising gaat u RD (Vreeholtstraat) over
de klinkerweg. Negeer meteen zijweg rechts. Aan
de T-splitsing gaat u L (Mariënschootstraat). Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong R (Bergop).
Meteen daarna gaat u aan de volgende 3-sprong
L (Bergop) de doodlopende weg omlaag, die een
smal dalend klinkerpad wordt. Beneden loopt u
bij het kunstwerk “uil” en wkp
54 RD
(82/Kerkstraat) met links van u het grote Herman
Meddersplein.
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(Hier staat links aan het grote plein een bijzondere
Mariakapel (1920)).
Via brug steekt u de Haelense Beek over. Aan de
3-sprong gaat u RD en u komt weer bij café
restaurant Houben, de huiskamer van het Leudal
en de sponsor van de wandeling, waar u binnen
of op het leuke terras nog iets kunt eten of
drinken. Alle dagen geopend vanaf 12 uur.
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