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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u een mooi stuk langs de Uffelse Beek. Dan loopt u tussen de 
velden naar het dorpje Haler waar een zitbank staat om te pauzeren. De terugweg gaat over veldwegen 
waar u lekker kunt uitwaaien.  Neem zelf proviand mee. U passeert onderweg voldoende rustbanken.   
 

Startadres:  Zorgboerderij De Meysebergh, Jacobusstraat 25, Hunsel. 
(Links van de boerderij is een parkeerweide. De zorgboerderij heeft geen horecafunctie meer).  
 
U kunt ook starten vanaf het plein/parkeerplaats bij de kerk in Hunsel (Jacobusstraat 13). Na 9 km kunt u 
dan naar de uitspanning bij Forellenvijver Heioord lopen om te pauzeren. Met uw rug naar de kerk en 
gezicht naar het plein gaat u L. Ga dan verder bij **** in punt 1.   
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,74 km  2.50 uur  1 m  1 m 
 

 
 

466. HUNSEL 12,7 km 

 

1.  Met uw rug naar de zorgboerderij gaat u R 
over de asfaltweg. Aan de kruising RD 
(Jacobusstraat) (U kunt over de rechts van de weg 
gelegen grasstrook lopen). Na 500 m negeert u in 
de bebouwde kom van Hunsel voorbij voormalige 
langgevelboerderij (nr. 17) zijweg rechts 
(Groelsstraat). Vlak daarna. met rechts de 
voormalige pastorie (nr.15)  gaat u L 
(Marculphusstraat) met links van u de Jacobus de 
Meerdere kerk (1839) en rechts het plein.  
 

(Op het plein staat een oorlogsmonument, een 
bronzen beeld van een mannenfiguur en een 
vrouwenfiguur met op haar arm een kind, t .h.a. de 
bevrijding van Hunsel op 25 sept. 1944 door de 
brigade Piron.  
 

Vlak voor de ingang van de kerk, die te bezoeken is, 
staan rechts zeven kruisen van de Engelse 
bemanningsleden van de bommenwerper Lancaster 
ME 858 van het 514 squadron van de R.A.F.. De 
boonwerpen is in de vroege morgen van 21 juli 1944 
door een Duitse nachtjager aan de rand van Hunsel  
afgeschoten. Het vliegtuig was op weg naar het 
Duitse Homberg (deelstaat Hessen). Aan de 
Schansstraat, tegenover nr.4. staat een monument 
voor deze gevallen bemanningsleden).  
 

De huidige Jacobus de Meerdere kerk stamt uit 1839. 
De mergelstenen kerktoren dateert uit 1300. Het koor 
werd in 1925-'26 uitgebreid met zijkapellen. Tevens 
werd toen de toren met een geleding verhoogd. De 
toren werd in 1944 opgeblazen door terugtrekkende 
Duitse troepen. In de toren hangen twee luidklokken. 
De oudste dateert uit 1667 en werd toegewijd aan de 
H. Jacobus. De tweede is uit 1955, het jaar dat de 
herbouwde toren gereed kwam en is gewijd aan de 
tweede patroonheilige van de kerk, de H. Marcoen 
een heilige die niet vaak voorkomt).  
 

**** Loop RD met rechts de school.  Via brug 
steekt u de Uffelse Beek over en ga dan meteen 
na de brug scherp L (gele pijl) het graspad 
omlaag. Blijf nu 2,4 km het mooi pad langs de 
meanderende beek, die een eindje verder door 
een brede bosstrook stroomt. RD  volgen. Na 1,1 
buigt het pad naar rechts en dan loopt u even 
langs de brede Uffelse Beek    
 

(In de jaren 60 van de vorige eeuw is de beek 
gekanaliseerd. Dit stuk, dat rechts doodloopt, is hier 
nog een overblijfsel van). 
 

Een eindje verder buigt het pad weer naar rechts 
en u loopt weer langs de meanderde beek 
gelegen in de brede bosstrook. Meteen daarna   
bij wkp 10  negeert u bospad scherp rechts en  

volg verder RD (31/groen rechthoek) het brede 
graspad langs de meanderende beek. Na 1,1 km 
gaat u aan de doorgaande weg R over het twee 
richtingen fietspad.  
 

(Links ziet u het grote waterrad van de Uffelse molen, 
die vermoedelijk uit de 13e/14e eeuw hier al stond. De 
huidige niet meer in gebruik zijnde molen stamt uit 
1800). 
 

2. Meteen na de brug gaat u aan de kruising bij 
wkp 31 R (75/Uffelsestraat).  
 

(U kunt hier L naar de Uffelse Molen lopen waar 
horeca is die op zaterdag en zondag open is 10.00 
tot 18.00 uur).  
 

Na circa 800 m gaat u aan de 3-sprong in de 
buurtschap Uffelsen RD. Aan de volgende 3-
sprong bij wkp 75 gaat u R (74). Meteen daarna, 
waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L (pijl) 
over het zandweg. Na 500 m aan de T-splitsing bij 
wkp 74 gaat u  RD (72).  Vlak daarna steekt u het 
beekje/sloot Kleine Renne over en ga dan meteen 
L over de brede veldweg.   
 

3. Aan de kruising gaat u R (groen en gele pijl).  
Aan de kruising in het dorp Haler gaat u L 
(Fazantenstraat). over de asfaltweg langs de rand 
van het dorp.  Negeer zijwegen.  
 

(U passeert na 200 m links een speelveldje, waar 
een zitbank staat).  
 

Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L  
(Pinxtenstraat/groen) langs een zitbank.   
 

4.   Aan de voorrangsweg R (Sniekstraat) over het 
twee richtingen fietspad. Na bijna 100 m gaat u L 
(groen) over de veldweg Negeer bosweg rechts 
(Terra Sana).  Negeer bij wkp 90 veldweg rechts 
en volg de veldweg RD (91/groen) langs de 
afrastering.  Negeer na 200 m volgende  veldweg 
rechts en loop verder RD.  Aan de kruising van 
veldwegen bij de Belgische grens 
(plaatsnaambord Molenbeersel) en wkp 91 gaat u  
L (30).   
 

(U loopt hier precies op de grens van Nederland 
(links)  en België. Rechts ziet u het dop Groot-
Beersel).  
 

Steek na bijna 500 m de asfaltweg over en loop 
RD (groen/zwart) over de veldweg langs een 
zitbank.  Aan de T-splitsing bij wkp 30 gaat u R 
(32). Negeer veldweg rechts en loop RD (gele pijl).  
Na geruime tijd gaat u aan de T-splitsing L (gele 
pijl) over de brede grindweg (grenslijn).    
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5.  Aan de kruising bij grenspaal 146 en schuilhut 
(8,7km) met picknickbank en wkp 32 gaat u RD 
(34) over de smalle asfaltweg.   
 

(In de schuilhut komt u via boven hangende 
infoborden meer te weten over de dodendraad, die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) door de 
Duitsers op de 300 km lange grens tussen bezet 
België en neutraal Nederland is geplaatst. Hier bij 
grenspaal nr. 146, wachthuisje en Schalthaus L 3 is 
de toenmalige situatie nagebouwd. Op de middelste 
versperring/draad stond 2000 volt. Op de andere 
twee draden stond geen of lage stroom (schrikdraad). 
 

Bij  grenspaal nr. 145  steekt u de Lossing over 
en volg de grindweg/bomenlaan RD. Aan de 
kruising bij wkp 34 gaat u L (33) over de veldweg, 
die een bosweg wordt.   
 

(U kunt hier R naar de uitspanning bij forellenvijver 
Heioord (met terras) lopen, waar u iets kunt eten en 
drinken. (600 m) Ga hier R (35). Na 300 m gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 35 RD  (40) over 
de smalle asfaltweg, die na 250 m naar links buigt en 

u komt dan meteen links bij de 
uitspanning/forellenvijver).     
 

Negeer zijwegen. Na 600 m steekt u bij de 
galgenberg van Neeritter de voorrangsweg 
(Sniekstraat) en fietspad over en loop bij wkp 33 
RD (18) over het smalle graspaadje gelegen 
tussen  struikgewas Negeer zijpaden en volg nu 
circa 750 m dit pad RD.     
 

6.  Aan de T-splitsing bij zitbank (10,6 km) en wkp 
18 gaat u L (11) over de veldweg, die een eindje 
verder bij bosje naar links buigt. Na 200 m gaat u 
aan de 3-sprong bij boerderij R (gele pijl) over de 
veldweg.  Negeer zijpaden en volg de veldweg 
geruime tijd RD (rode driehoek) met een eindje 
verder links van u een zeer smalle bosstrook en 
bijna aan het eind rechts een bosrand. Na 1 km 
gaat u aan de 3-sprong aan de bosrand bij 
zitbank en Mariakapelletje, “kapelke In de 
Hongeberg”, RD over de veldweg en even verder 
heeft u links mooi zicht op de kerktoren in 
Hunsel. Aan de asfaltweg komt u weer bij 
zorgboerderij De Meysebergh,  
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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.      

 


