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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke boswandeling door het Leudal wandelt u eerst langs de Leubeek naar 
de mooie Sint Ursula- en de St. Elisabeth watermolen.  Dan loopt u langs de carréhoeve Kloosterhof, waar 
een bakhuisje staat, en een mooi heidegebied naar de rand van Heythuysen. De terugweg gaat o.a. langs 
natuurgebied Langeven. De route gaat over makkelijk begaanbare paden. 
 

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). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,31 km  2.45 uur  23 m  39 m 

 
 
 
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/
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456. NUNHEM 12,3 km 
 

1.  Met uw rug naar het café en het gezicht naar 
de Sint Servatiuskerk (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).  
 

Negeer doodlopende zijweg links (De Beemden). 
Via brug steekt u de Haelense Beek over. Let op! 
Meteen daarna aan de 4-sprong bij het grote plein 
(Herman Meddersplein) gaat u bij kunstwerk “uil” 
RD het smalle klinkerpad omhoog met links van u 
het gemeenschapshuis.  
 

(Hier staat rechts aan het grote plein een bijzondere 
Mariakapel (1920)).   
 

Loop dan de asfaltweg (Bergop) omhoog. Boven 
aan de 3-sprong gaat u R (Bergop). Aan de T-
splitsing gaat u L (Mariënschootstraat). Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R (Vreeholtstraat). 
Aan de kruising gaat u RD (Sint-Ursulaweg) over 
de doodlopende weg. Tegenover huisnr. 6 en bij 
groot wegkruis en zitbank gaat u R (pijl) over de 
veldweg. Negeer bij volkstuintjes veldweg rechts 
en loop bij bordje ”Zone” RD het bos in. Aan de 
Y-splitsing gaat u L (pijl). Aan de 3-sprong RD 
(pijl). Negeer bospad scherp rechts en volg het 
bospad RD (pijl).  Beneden aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 52 gaat u L (53) omlaag 
met rechts beneden het stroomgebied van de 
Leubeek. Aan de 4-sprong gaat u bij 
verbodsbordje RD (pijl) door een houten 
doorgang.   Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) met 
rechts beneden de Leubeek.    
 

2.   Negeer bij wkp 53 zijpaadje rechts en loop RD 
(56). Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank RD (W/Wandel Wereld Water). Beneden 
voorbij houten doorgang gaat u aan de T-
splitsing bij wkp 56 R (61) en u komt bij 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”).  
 

Steek bij stuw via brug de Leubeek over en ga 
meteen L met rechts zit- picknickbanken. Via 
volgende brug steekt u weer de Leubek over. Na 
bijna 50 m gaat u L (pijl/W) over het  bospad.  Aan 
de T-splitsing gaat u L (58/W).  Bij infobord steekt 
u via brug weer de Leubeek over. Negeer meteen 
zijpaadje rechts. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 58 R (24/W) omhoog. Blijf geruime 

tijd dit pad volgen met rechts beneden de 
meanderende Leubeek.   
 

(U passeert enkele informatieborden).  
 

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 24 R 
(27/W). Na klaphek gaat u aan de doorgaande weg 
R over het trottoir en via brug steekt weer de 
Leubeek over. U passeert meteen rechts de St. 
Elisabethmolen (zie infobordje) met het grote 
waterrad.  
 

(Boven in de molen heeft u goed zicht op het 
waterrad).  
 

Vervolgens komt u bij het restaurant St. 
Elisabeth’s Hof (leuke pauzeplek met terras) en 
het bezoekerscentrum Leudal waar u o.a. het 
museum kunt bezoeken.  
 

(Hier staat ook het 3 m hoge kunstwerk “Monument 
van Verdraagzaamheid” gemaakt door kunstenares 
Thea Houben uit Haelen. In het hart van het 
monument is een cd-rom geplaatst met informatie 
over de strijd die tijdens de bezettingsjaren in het 
Leudalgebied is geleverd. In het Leudalmuseum zijn 
deze gegevens te raadplegen. Ook worden de 
namen van 687 gesneuvelde militairen van elf 
nationaliteiten vermeld). 
 

3.  Let op! Met uw rug naar de ingang van het 
restaurant steekt u via oversteekplaats de 
doorgaande weg over en loop dan bij wkp 27 (26) 
RD over het vlonderpad. Na 2 pilaren/hek gaat u 
aan de 4-sprong in het voormalige kloosterpark 
RD over het pad en u steekt via brug de gracht 
over. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R. 
Meteen daarna gaat u L over de klinkerweg en u 
passeert de voorkant (nr. 1) van het voormalig 
klooster.  
 

(Het voormalige klooster St. Elisabeth werd in 1578 
verwoest. Vanaf 1603 begon de wederopbouw).  
 

Loop nu verder door het park en u passeert 
meteen links het restant van de achthoekige 
kapeltoren (15e eeuw/afgebroken in 1801) en 
vervolgens een groot Mariabeeld. Steek aan het 
eind van het pad via brug de gracht over en ga 
dan meteen na de brug aan de 4-sprong L over 
het asfaltpad en met even verder rechts een 
trafohuisje. Aan de smalle asfaltweg gaat u L met 
links de gracht. Bij “dartelweide”(dierenweide) 
aan het begin van het voormalig klooster St 
Elisabeth (nu verzorgingshuis St Elisabeth/stichting 
Land van Horne) gaat u R over het grind-voetpad.   
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u aan het einde van 
de nieuwbouw bij een statieweg. Hier staat links in de 
tuin het ‘pesthuisje’, een bijzondere tuinkapel. In dit 
monument uit 1682 verbleven kloosterlingen die de 
pest hadden).  
 



  blz 3 van 3 

 

Aan de grindweg gaat u wkp 26 L (22) en u 
passeert meteen rechts picknickbanken en een 
bakhuisje (zie infobord) en links passeert u de 
carréhoeve Kloosterhof die vermoedelijk uit de 
18e eeuw stamt. 30 m voorbij het bakhuisje gaat u 
aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 22 R 
(20/W) en loop onder de beukenhaag door. 
Meteen daarna steekt u bij infobord en klaphek 
het veerooster over en volg het graspad RD langs 
de bosrand en door het bos.  Negeer in het bos 
zijpad links. Negeer na 100 m bij klaphek zijpad 
rechts en loop RD (W) met links een mooi 
heidegebied.   
 

4.  Aan de ruime 3-sprong gaat u L (Elisabethshof 
route/W/pijl).  
 

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

Aan de kruising gaat u R (Elisabethshof route).  
Aan de 3-sprong RD en u passeert een 
veerooster.  Negeer meteen veldweg rechts.  Aan 
de kruising bij asfaltweg gaat u L (pijl) over het 
bospad. (U verlaat hier de Elisabethshof route).  Een 
eindje verder passeert u twee 
veeroosters/klaphekjes en negeer schuin pad 
rechts.  Na 150 m gaat u aan de kruising bij wkp 
20 en met links een veerooster R (91/W).  Negeer 
zijpaden en blijf de veldweg RD volgen langs de 
bosrand.  Na 300 m buigt het pad links het bos in 
en meteen daarna buigt de bosweg naar rechts 
(pijl/W).  Bij wkp 91 en bij grafveld Busjop (zie 
infobord) gaat u R (90) over de asfaltweg.   
 

5. Loop links langs het leuke Boscafé de Busjop, 
een leuke pauzeplek met terras, over de 
asfaltweg. Aan de kruising bij infozuil en wkp 90 
gaat u L (69/Aan de Watermolen).  
 

(Even verder ziet u rechts de kerktoren nam de 
Nicolaaskerk (1927) in Heythuysen).    
 

Aan de 3-sprong bij wkp 69 en de Rochuskapel 
(zie infobord) gaat u L (92) over de asfaltweg. Bij 
wkp 92 steekt u de Tungelroysebeek over en 
loopt u RD (94/W) over de veldweg. U passeert de 
beek genaamd Rijdt. In het bos gaat u aan de T-
splitsing bij wkp 94 L (2/96/W/Elisabethshof 
route) over de asfaltweg.  Negeer bij akker zijpad 
rechts en loop RD (2) verder over de asfaltweg.   
De asfaltweg maakt een flauwe bocht naar rechts 
en meteen daarna, waar de asfaltweg een flauwe 
bocht naar links maakt, gaat u bij bordje “Zone” 
R over het brede graspad. Via veerooster/ 
klaphek loopt u een weiland binnen en loop dan 
RD met rechts afrastering. Via volgend 
klaphek/veerooster verlaat u het weiland en ga 
dan meteen aan de 3-sprong L (W) met rechts de 
bosrand.  Aan de kruising in het bos bij wkp 78 
loopt u RD (79) met even verder links van u het 
natuurgebied Langven met zijn weiden en 
weilanden.   
 

6.  Aan de 3-sprong bij wkp 79 gaat u R (72) over 
de bosweg.  

(Als u hier 10 m RD loopt, dan komt u bij een 
picknickbank met mooi uitzicht over het natuurgebied 
Langven).  
 

Aan de kruising gaat u RD.   Aan de 3-sprong RD.  
Aan de 4-sprong bij wkp 72 gaat u RD (74).  Aan 
de kruising bij wkp 74 gaat u L (73) het holle pad 
even omhoog en dan omlaag. Een eind verder 
passeert u rechts een weiland/grasveld.   Aan de 
kruising bij wkp 73 gaat u L (1) het asfalt- fietspad 
omhoog. Negeer breed bospad rechts. Aan de 4-
sprong gaat u bij infobordje R over het bospad.  
 

(Op dit bordje staat info over de op 30-11-1943 
afgeschoten bommenwerper B17 Flying Fortress 
ress 42-3317 waarbij de 10 bemanningsleden om het 
leven kwamen).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD langs een rij dennen.   
 

7. Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u L 
over de doodlopende asfaltweg.  Negeer zijweg 
rechts en meteen daarna bospad links. Na 200 m 
gaat u bij bordje “Zone” R over het bospad.  Aan 
de kruising RD. Aan de T-splitsing gaat u R.  
Negeer zijpaden. Steek bij wkp 81 het fietspad en 
voorrangsweg over en loop RD (25) over de 
asfaltweg. U passeert camping Leudal. Negeer 
zijwegen. Waar de asfaltweg bij ingang camping 
naar rechts buigt, loopt u bij verbodsbord RD 
(pijl) over de bosweg. U passeert rechts een 
dierenweide. Bij wkp 25 gaat u R (59) met rechts 
in de dierenweide een groot zonnepaneel.  Aan de 
4-sprong bij houten stalletje gaat u RD (pijl/rr 81). 
Aan de 3-sprong bij bordje “Zone” gaat u R (rr 45) 
met rechts van u een weiland en links de 
bosrand. U loopt het bos uit en volg RD het 
graspad.  Aan de asfaltweg, aan de rand van 
Haelen, gaat u L (Kampweg). Meteen daarna gaat 
u wkp 80 R (82/Kruiskampweg) over de 
klinkerweg.  U passeert 2 houten huizen en dan 
wordt de klinkerweg een grindweg. Aan de 4-
sprong bij groot wegkruis type vliegermodel 
loopt u RD (Terbetenweg) over de asfaltweg. U 
steekt de Haelense Beek over. Aan de 3-sprong 
bij wkp 82 gaat L (54/De Beemden) over de 
doodlopende grindweg met links van u de 
meanderende Haelense Beek en voor u de kerk in 
Nunhem.   
 

(Links ziet u 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).  
 

In Nunhem loopt u bij boomzitbank en 
houtsculptuur van ransuil RD over de asfaltweg.  
Negeer doodlopende wegen. Aan de T-splitsing 
gaat u R terug naar het café, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt eten of drinken. 

 

 


