468. HORN 13,2 km – (24,9)
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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door en langs prachtige bossen, weilanden en
velden. Aan het eind wandelt u door het mooie kasteelpark van kasteel Horn. Neem voor onderweg zelf
proviand mee, er staan enkele zitbanken voorbij de helft. U kunt de wandeling combineren met wandeling
478 Roggel. De afstand wordt dan 24,9 km.
Startadres: Kerk van Horn, Raadhuisplein 6, Horn.
.
U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats van museum “Terug in de tijd” (Napoleonsweg 3, Horn en dan pauzeren
in Horn bij het gezellige restaurant en dorpscafé Graaf van Horne waar u binnen of op het terras iets kunt
eten en drinken. Met uw rug naar de parkeerplaats van het Museum gaat u R over het twee richtingen fietspad. Bij
wkp 41 gaat u RD. Ga nu verder bij **** in punt 2).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,23 km

2.55 uur

26 m

44 m

468. HORN 13,2 km - (24,9)
1. Aan de 3-sprong voor de St. Martinuskerk
(1936/1937) gaat u R (Kerkstraat) omlaag met
links de kerk. De weg buigt naar rechts met links
het kasteelpark. Steek de voorrangsweg over en
loop RD (pijl/Beurik) over de asfaltweg, die een
eind verder bij huisnr. 6A naar rechts buigt. Aan
de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 55 gaat u
RD (54/Beurik) met links weilanden. Aan de Ysplitsing gaat u L. Vlak daarna aan de 3-sprong
bij Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel (1939), de
oudste devotiekapel
van Horn, gaat L
(Posthuisweg).
(De kapel is gebouwd op dezelfde plek waar in 1938
een bouwvallig Mariakapelletje stammend uit circa
1800 werd afgebroken).
Aan de 4-sprong bij wkp 54 gaat u RD. De weg
buigt naar links en vlak daarna bij de carré
zorgboerderij/melkveebedrijf
Casquettenhof
(1788) naar rechts.
(Aan het einde van deze weg ligt links boerderij het
Posthuis daterend uit 1780. Hier werd de postkoets
voorzien van nieuwe verse paarden. De kleur van
ramen, deuren en luiken laat zien dat dit een
pachtboerderij was van kasteel Horn).
Steek de voorrangsweg (Beegderweg) over en ga
L over het fietspad.
(Als u hier R gaat en na 50 m aan de rotonde bij
wegkruis en kunstwerk “de sjaopsköp” van
carnavalsvereniging de “sjaopsköp” uit Horn weer R
gaat, dan komt u na 25 m bij het gezellige
dorpscafé/restaurant Graaf van Horne waar u binnen
of op het terras iets kunt eten en drinken. In het café
hangt een prijzenkast van K.S.V. Horn (voetbalclub)
met oude gewonnen bekers waarvan een uit 1918)
Neem de eerste weg R (Bergerweg). Aan de
ongelijke 4-sprong bij wkp 45 gaat u L
(46/Sportparklaan) omhoog met links het

sportcomplex. (Bij huisnr. 8 passeert u een aardig
optrekje). Aan de 3-sprong gaat u RD
(Sportparklaan) verder omhoog.
2. Waar de asfaltweg bij wkp 46 naar links buigt,
gaat u RD (42) over het brede bospad. Negeer
zijpad links. 100 meter verder gaat u bij sloot L
(pijl) over het bospad. (Hier ziet u rechts het grote
gebouw van de St. Ursula scholengemeenschap).
Even verder passeert u links een mooi ven. Hier
voorbij zitbank buigt het pad naar rechts (pijl) en
wordt een smal bospad. Negeer zijpaden en volg
het hooggelegen smalle bospad 1,2 km RD met
links beneden de doorgaande weg/autoweg. Aan
de smalle asfaltweg/fietspad bij wkp 42 gaat u L
(41). Steek voorzichtig via de oversteekplaats de
twee
rijbanen
van
de
voorrangsweg
(Napoleonsbaan) over en ga bij wkp 41 L (60/29)
over het twee richtingen fietspad. **** Meteen
daarna gaat u bij fietswegwijzer R (29/N280)
richting Weert over het twee richting fietspad.
3. Bij oprit naar autoweg loopt u RD (pijl) over het
rechts van de weg gelegen asfaltpad. Bij huisnr.
3 volgt u RD de asfaltweg. Bij wkp 29 gaat u R
(28) over het bospad. Negeer zijpaden en volg
het bospad 1 km RD. Aan de T-splitsing aan de
bosrand gaat u R (witte driehoek) met links van u
even een akker. Aan de 4-sprong bij wkp 25 gaat
u RD (26) verder langs de bosrand. Na 200 m
gaat u bij zitbank en wkp 26 RD (31). Negeer
zijpaden rechts en blijf het pad langs en twee
keer even door de bosrand RD volgen. Na 600 m
steekt u bij wkp 31 de doorgaande weg over en
loop RD (32) met links Huys Waerenberg en loop
dan langs de afsluitboom RD door de mooie
beukenlaan.
(Huys
Waerenberg
is
een
karakteristieke kasteelhoeve, die stamt uit 1630. Nu
is het een verzorgingshuis). U passeert een
rood/witte afsluitboom en volg verder RD het
brede pad door de mooie beuken- eikenlaan.

4. Na 600 m gaat u bij de grote hoeve genaamd
Houterhof, die voor het eerst wordt genoemd in
1530, RD. (Hier staat links het bakhuisje dat bij de
hoeve hoort). Meteen daarna gaat u aan de 3sprong bij wegwijzer en wkp 32 RD (33) richting
Horn.
(Degene, die overstapt op de route naar Roggel gaat
meteen voorbij de Houterhof aan de 3-sprong bij
wegwijzer en wkp 32 L (77). Loop een eind verder
onder het spoorwegviaduct door en u loopt het bos
in. Aan ruime kruising gaat u RD. Ga dan verder bij
punt 5 in wandeling 478).
Negeer zijwegen. ****Aan de Y-splitsing gaat u R
(wit-rood) over de brede grindweg. De weg loopt
het bos in.
Steek voorzichtig weer de drukke doorgaande
weg (Napoleonsbaan) over en loop RD
(Houterweg). Negeer zijweg rechts. Neem dan de
eerste weg L. Aan de T-splitsing voor akker gaat
u L. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong bij
doodlopende weg R. Negeer veldweg links en 10
m verder gaat u R langs de bosrand. Steek de
voorrangsweg (Haelerweg) over en ga R over het
twee richtingen fietspad. Bij wegkruis gaat u
scherp L over de asfaltweg. (Links ligt de grote
parkeerplaats, die hoort bij de begraafplaats Horn.
Aan de parkeerplaats staan twee zitbanken).
5. Ga nu meteen schuin R over het graspad met
rechts van u een weiland. Aan de 3-sprong bij
zitbank en wkp 14 gaat u RD (13). Negeer
zijpaadje rechts en volg geruime tijd het graspad
RD. Aan de T-splitsing gaat u R over een breder
graspad. Aan de kruising steekt u RD de
greppel/sloot over. (U volgt dus de weg die naar
rechts buigt). Neem het eerste brede graspad R
gelegen tussen de akkers. Een eind verder maakt
het graspad een bocht naar links en volg geruime
tijd het brede graspad RD. Negeer graspad rechts
Aan de 3-sprong gaat u R. Steek bij wkp 23 de
asfaltweg over en loop RD (24) over het graspad.
(Een eind verder heeft rechts
mooi uitzicht
(afhankelijk van jaargetijde) op het kasteel Horn,
waar u dadelijk langs loopt). Het graspad maakt
een haakse bocht naar rechts en meteen daarna
een bocht naar links met rechts van u de
bosstrook. Aan de T-splitsing bij wkp 24 gaat u R
(18). (Voor u ziet u hier aan de T-splitsing de dijk van
het lateraalkanaal Linne -Buggenum met daarachter
de Maas). Vlak daarna aan de T-splitsing bij het
volgende wkp 24 gaat R (18) over de
veldweg/graspad door de bomenlaan.
6. Let op! Tegenover twee grote schuren, die
hoorden bij de kasteelhoeve, gaat u L door het
rode hek en u loopt het kasteelpark “de Gaard”
binnen. (De linker schuur was de Tiendschuur en in
de
rechter
schuur
bevonden
zich
de

paardenstallen). Ga nu meteen L over het pad en
steek via bruggetje de kasteelvijver “de Kouk”
over. Volg nu verder het pad door het
kasteelpark. (Eindje verder heeft u beeld van hert
mooi zicht op het kasteel). Aan de Y-splitsing gaat
u R en via halfronde brug steekt u weer de
kasteelvijver over. Volg nu verder het pad, dat
naar rechts buigt met links van u de kerk.
Aan de 3-sprong bij steunberen en drie balkons
van het kasteel gaat u L met rechts van u kasteel.
Loop door tot aan de weg.
(Het kasteel is een van de oudste, nog intact zijnde
middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De
burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan
de Maas en in de middeleeuwen was het kasteel
geheel omringd door een slotgracht. Het is in de 13 e
eeuw gebouwd als een onregelmatig rond kasteel
met vier ronde hoektorens. Door verbouwing
verdwenen er 2 torens en werd de ringmuur
verhoogd. De oudste schriftelijke bron, waarin het
kasteel wordt vermeld, dateert uit 1243. In 1789 werd
het kasteel verkocht aan de familie Magnee,
oorspronkelijk afkomstig uit Luik. Deze familie
beheert het kasteel tot vandaag de dag).
Aan de asfaltweg bij oprijlaan kasteel gaat u L
(zie infobordje).
(Rechts van de oprijlaan ziet u een paardendrinkbak.
De huizen/gebouwen die u hier rechts passeert, zijn
gebouwen die bij het kasteel hoorden. Aan de kleur
van poorten, luiken en deuren ziet u dat alle
gebouwen aan deze weg, de Kasteelshof (boerderij),
de Boswachterswoning, de Tiendschuur en de
paardenstallen bij het kasteel hoorden).
Aan de 3-sprong bij wkp 18 gaat u L (Wal). Een
eindje verder passeert u links een 2,20 m hoog
oorlogsmonument.
(In het monument is een loden huls met de 32 namen
van de oorlogsslachtoffers uit Horn ingegoten. Het
monument is omringd door 12 bomen. De “twaalf
apostelen”. Ze stonden in 1937 voor de ingang van
de toen afgebroken waterstaatkerk, die uit 1838
stamde. Hier bij het oorlogsmonument ziet u rechts
het imposante kasteel Horn).
U komt weer aan het Raadhuisplein, de St.
Martinuskerk en de muziekkiosk.
(Lees ook even het aan de kerkmuur hangende
infobordje “sporen, die bleven. Op het kerkhof links
van de kerk heeft u weer mooi zicht op het kasteel).
(Het grote pand rechts aan het Raadhuisplein is de
voormalige Boerenleenbank Hier staat ook het
voormalig gemeentehuis Horn (1938) van de
voormalige gemeente Horn).
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