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Tijdens deze vlakke mooie wandeling wandelt u via goed begaanbare paden door de natuurgebieden 
Ellberg,  Heijkersbroek en de Krang. Ook loopt u een stuk langs de meanderende Tungelroyse Beek. 
Tijdens de wandeling passeert u de Ellerschans. Er staan voldoende zitbanken onderweg.  U kunt de route 
inkorten tot 7,5 km. 
 

Startadres: Eetcafé De Prairie, Sebastiaanstraat 51, Ell. 
(Naast het café is een ruime parkeerplaats). 
 
U kunt ook starten bij de zitbank en trafokast aan de Busstraat 1 in Ell.  Loop dan over het graspad met 
rechts een sloot richting Ellerschans. Na klaphek gaat u L. Ga dan verder bij **** in punt 3. Na 8,5 km kunt u 
dan pauzeren bij het eetcafé.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,01 km  2.25 uur  20 m  25 m 
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476. ELL 11 – 7,5 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Meteen daarna aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 11 gaat u L 
(70/Kampstraat).  Na 100 m gaat u bij huisnr. 6 R 
(pijl) over de doodlopende smalle asfaltweg. 
 

(In het rechts gelegen weiland ziet u mogelijk walibi’s 
(kleine kangoeroes) rondspringen).  
 

Na 150 m wordt de asfaltweg voorbij manege De 
Hoof een graspad dat u RD (pijl) volgt en dat 
meteen naar links buigt. Bij ijzeren hek loopt u 
RD (pijl) over de veldweg met rechts de bosrand 
van het Lemmenbos. Negeer zijpaden.  Na 150 m 
voorbij grote valkenkast, die aan boom hangt, 
loopt u RD (zwarte en gele cirkel) over de 
bosweg. Aan de Y-splitsing gaat u L/RD (oranje 
cirkel) met links aan de bosrand een akker. 
Negeer bos- graspad rechts. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij zitbank gaat u L (oranje en zwarte 
cirkel) en volg het pad door de jong (2013) 
aangeplante brede bosstrook. Na 300 m gaat u 
voorbij afsluitboom R (pijl) over de smalle 
asfaltweg met rechts een rij eiken.   
 

2. Let op! Negeer na 200 m veldweg rechts. 50 
meter verder steekt u bij bordje “Ellburg” en wkp 
70 R (71) het bruggetje over en volg het gras- 
bospad.  (U loopt hier door het natuurgebied 
Ellburg). Meteen daarna vlak voor rond stenen 
gebouw (voormalige paardenstal) gaat u R 
(pijl/zwart en gele cirkel) over het gras- bospad. 
(Meteen links tussen de bomen ziet u een mooie 
waterpoel). Na 100 m buigt het bospad naar links. 
Aan de 3-sprong bij infobord gaat u R (pijl/zwarte 
en gele cirkel).  
 

(Via het infobord komt u meer te weten over het 
herenhuis Elburg, dat hier vroeger heeft gestaan).  
 

Na 100 m buigt het bospad naar links met rechts 
op afstand de autoweg A-2. Na de volgende 100 
m buigt het bospad weer naar links en u loopt 
niet meer parallel aan de autoweg. Aan de 3-
sprong RD. Aan het einde van het bospad steekt 
u via klaphek RD het weiland over. (Mogelijk staan 
in het weiland Galloway runderen). Via volgend 
klaphek verlaat u het weiland en volg RD het 
graspad met rechts de bosrand en links een 
akker.   
 

(Links in de verte ziet u de kerktoren in Ell waar u 
aan het einde van de wandeling langs komt).  
 

Aan de 3-sprong bij klaphek en wkp 71 gaat u RD 
(32). Na 250 m buigt het pad naar links (pijl) met 
links een sloot/akker en rechts even de 
meanderende Tungelroyse Beek.    
 

3. Loop nu RD (pijl/oranje cirkel/rode driehoek)  
over het brede graspad. (Dus niet langs de beek) 

Na 150 m gaat u voor klaphek R (pijl/oranje 
cirkel/rode driehoek) over het graspad en **** u 
passeert meteen het infobord betreffende de 
Ellerschans.  
 

(In een schans, klein verdedigingswerk,  verschanste  
de dorpelingen zich tijdens de Tachtigjarige oorlog 
(1568-1648) voor plunderende soldaten. Via de brug 
komt u op de binnenplaats van de schans. Zie 
infobord).    
 

Na 250 m buigt het pad naar links met rechts 
weer de Tungelroyse  Beek.  
 

(Rechts in de verte ziet u de wieken van de 
windmolen genaamd De Hoop (1905) in Swartbroek).  
 

Steek na klaphek bij brug en klein gebouw 
(telefooncentrale KPN) de doorgaande weg over 
en loop bij wkp 32 RD (35) via klaphek over het  
graspad met rechts de Tungelroyse Beek.  
 

(U loopt hier door het natuurgebied Heijkersbroek. De 
26 km lange Tungelroyse Beek ontspring bij de 
Belgische plaats Hamont en mondt bij de plaats Neer 
als Neerbeek uit in de Maas).   
 

Aan de 3-sprong bij infobord Heijkersbroek en 
wkp 35 gaat u RD (36) met rechts de beek.  Aan 
de 3-sprong bij wkp 36 gaat u R (37) en volg nu  
geruime tijd dit pad later bospad RD. Na bijna 500 
m aan de T-splitsing voor de grote visvijver 
Weerenbroek (Waerbroekskoel) en bij wkp 37 
gaat u R (38) over het pad dat meteen naar links 
buigt.  Na 100 m  gaat u R (pijl) over het bos- 
graspad.  Bij wkp 38 loopt u RD (60).  
 

4. Negeer vlak daarna smal stijgend bospad links. 
 

(Degene die 7,5 km loopt. gaat hier L het smalle 
bospad omhoog. Ga dan verder bij **** in punt 5 . 
 

Meteen daarna steekt u R (wit-rood) via houten 
brug (Jan Govaersbrug) de Tungelroyse Beek 
over en loop RD richting Swartbroek.  Na 100 m 
gaat u aan de T-splitsing R (rood-wit/rode 
driehoek) over de veldweg, die u geruime tijd RD 
volgt.  (Hier aan de T-splitsing staat links een zitbank 
(5 km).  Na 500 m gaat u voor huisnr. 4 en bij 
wandelwissel (ww) 70 L (oranje cirkel/ 
Venboordstraat) over de smalle rustige asfaltweg.  
Na 300 m gaat u bij zitbank (5,8 km) en ww 72 L 
(blauwe ruit/groene rechthoek) over de veld- 
bosweg door de bosrand. (U loopt hier door het 
natuurgebied de Krang). Negeer zijpaden. Na 600 m 
gaat u aan de 3-sprong bij ww 77 RD (groene 
rechthoek/wit-rood). 200 m verder aan de 
volgende 3-sprong loopt u verder RD. (U verlaat 
hier de wandelmarkeringen).  
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5. Na 500 m gaat u de 3-sprong bij zitbank (7,5 
km)  L (rode driehoek) over de grind- veldweg, die 
u geruime tijd RD volgt.  
 

(Een eind verder passeert u rechts bij woning een 
theetuin, die in de winterperiode is gesloten).  
 

Na 1,2 km, meteen voorbij zitbank,  gaat u R over 
het pad met rechts de bosrand. (U loopt nu weer  
het korte verbindingsstukje). Even verder steekt u 
weer via de Jan Govaers brug de Tungelroyse 
Beek over. Na de brug gaat u L (38). Na 20 m gaat 
u  R het smalle bospad omhoog.  **** Vlak daarna 
gaat u boven aan de kruising L (wit-rood). Negeer 
vlak daarna gras- bospad links. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u R (wit-
rood) met links de grote visvijver Weerenbroek. 
Aan het einde van het pad steekt u RD de kleine 
parkeerplaats over. Aan de 3-sprong bij infobord 
“Heijkersbroek” en wkp 39 gaat u bij afsluitboom 
L (37/wit-rood).  Aan de 3-sprong bij picknickbank 
(9,3 km) gaat u R (rood-wit) over de brede 
bosweg.  
 

(Hier bij picknickbank heeft u mooi zicht over de grote 
visvijver Waerbroekskoel).    
 

6.  Na 300 m gaat u aan de kruising R met links 
een sloot.  Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 45 
gaat u RD (34) met nu rechts van u de sloot. Aan 

de T-splitsing gaat u L (pijl) over het graspad.  
Blijf geruime tijd het (gras)pad langs en door de 
bosrand RD volgen. Na 500 m gaat u aan de T-
splitsing voor stenen tuinmuur R (33) over het 
graspad. Loop dan even verder aan de rand van 
Ell RD (Broekweg) over de asfaltweg. Aan de 3-
sprong gaat u RD. Aan de voorrangsweg gaat u L 
over het trottoir. Na 300 m gaat u aan de kruising 
bij de St Antonius Abtkerk (1912) en ANWB-
wegwijzer RD (Sebastiaanstraat) richting Kelpen-
Roermond.  
 

(In 1944 werd, zoals op zoveel plaatsen in Midden- 
en Noord-Limburg, de kerktoren door terugtrekkende 
Duitse soldaten opgeblazen. In 1946 werd de kerk 
hersteld en in 1953 werd de toren herbouwd. In 1492 
stond op deze plek al een kapel en in 1823 werd op 
deze plek een kerk gebouwd, die in 1922 werd 
vervangen door de huidige kerk. Als u hier aan de 
kruising L gaat, dan komt meteen links naast de 
zijdeur van de kerk bij het oud stenen grafkruis uit 

1666 van Geurt Lutten).   
 

Negeer zijwegen. Na 500 m komt u meteen voorbij 
Mariakapelletje weer bij het café, de sponsor van 
de wandeling,  waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. 

 
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.   

 


