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blz 2 van 3
Tijdens deze schaduwrijke vlakke boswandeling door het prachtige Leudal wandelt u langs de
Roggelsebeek naar het bezoekerscentrum Leudal, waar u o.a. het museum kunt bezoeken. Dan wandelt u
door het bos en loopt u langs het natuurgebied Langven waar een picknickplaats is. Dan komt u komt bij
de carréhoeve Kloosterhof waar bij picknickbanken een bakhuisje staat. Vervolgens steekt u de
Tungelroysebeek/Leubeek over en ziet u links de Duivelskoel. Halverwege staan voldoende zitbanken. Aan
het eind kunt u nog genieten van een drankje en een hapje. (Vraag in het restaurant naar de
wandelknooppuntenkaart).
U kunt deze route combineren met wandeling 468 zodat u een dagtocht van 26 km naar Horn kunt maken.
In Horn kunt pauzeren bij Hotel De Abdij (Altijd open). Het is ook leuk om naar Horn te lopen, daar te
overnachten in Hotel De Abdij en de dag erna terug te wandelen naar de Preuverie.
Startadres: Kerk Roggel, Raadhuisstraat 2, Roggel. (Hier kunt u gratis parkeren op het grote Marktplein).
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478. ROGGEL 11,9 km
1. Met uw rug naar huisnr. 2 gaat u RD over het
Marktplein met links de St. Petruskerk.
(De kerktoren, die in 1944 door terugtrekkende
Duitse troepen gedeeltelijk werd opgeblazen, stamt
uit 1477. Zie voor meer info kerk infobordje naast
zijdeur.
Hier aan het plein staat ook het waterkunstwerk dat
in de volksmond “de Köls” wordt genoemd. De
granieten bol van bijna 2000 kilo drijft op het water. U
kunt eraan draaien. De stadsdichter van de
gemeente Leudal, Frits Criens, heeft er een mooi
gedicht op gegraveerd.
Rechts naast het grote Christus Koningsbeeld hangt
een plaquette “Sporen die bleven” waarvan u tekst
zeker moet lezen.
Tegen de kerkmuur staat een stenen kruis uit 1786
en een gietijzeren kruis ter herinnering aan pastoor
Hub Konen uit 1885.
Het kunstwerk “paard van Roggel” is van de
kunstenares Truus Coumans – Mevissen uit Haelen).
Voorbij het voormalig gemeentehuis (nr. 6) en
vóór de brug over de Roggelse Beek gaat u bij
oude waterpomp en wandelknooppunt (wkp) 36 R
(38/Apollolaan). Neem na 50 m aan de linkerzijde
het smalle klinkerpad langs de Roggelsebeek.
(U kunt hier ook RD blijven lopen over de
asfaltweg/trottoir die parallel loopt aan het smalle
klinkerpad).
Negeer voetgangersbrug links en blijf het
klinkerpad RD langs de beek volgen. Aan het
eind van het smalle pad gaat u L (Brugstraat).
Meteen daarna gaat u bij wkp 38 R (40) over het
verharde pad met links weer de beek. Na 100 m
passeert u het rioolgemaal Roggel en wordt het
verharde pad een onverhard pad.
(Mogelijk ziet u even verder in het weiland aan de
andere kant van de beek IJslandse paarden lopen).

U loopt even door het bos en dan weer langs de
beek. Aan de 3-sprong bij wkp 40 gaat u L (41)
door het bos. Negeer zijpaadje rechts en steek
meteen daarna via bruggetje de Roggelsebeek
over.
2. Meteen na de brug gaat u aan de 3-sprong bij
wkp 41 L (42). (Op dit punt komt u straks terug).
Aan de volgende 3-sprong bij wkp 42 loopt u RD
(7). Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (7) en
volg het pad door het bos. Aan de voorrangsweg
gaat u bij wkp 7 R (8) het fietspad omlaag. Na 50
m steekt u via brug weer de Roggelse Beek over.
Meteen daarna bij wkp 8 en klaphek gaat u RD
(13) verder over fietspad. Na 200 m steekt u L
(pijl/rr 18) de voorrangsweg over en loop dan RD
((W) Water wandel wereld) over het brede bospad.
Aan de kruising bij wkp 13 gaat u R (14). Voorbij
afsluitboom steekt u de bosweg over en loopt u
bij wkp 14 RD (24) over het trottoir langs de
voorrangsweg. Voorbij de grote parkeerplaats,
met drinkpunt met lekker Limburgs water,
passeert u het bezoekerscentrum Leudal waar u
o.a. het museum kunt bezoeken en even kunt
pauzeren bij restaurant St. Elisabeth’s Hof met
even verder de St. Elisabethmolen (zie infobordje)
met het grote waterrad
3. Recht tegenover het restaurant steekt u bij wkp
27 R de voorrangsweg over en ga dan L over het
fietspad. Na 100 m gaat u schuin R (rr 68/witrood) over het bospad. Bij bordje “Zone” gaat u
R (wit-rood/W) over het bospad. Negeer zijpaadje
rechts omlaag. Meteen daarna, waar links een
zitbank staat, loopt u RD (pijl/W/wit-rood). Aan de
3-sprong bij wandelmarkeringspaaltje W gaat u L
over het bospad. Aan de T-splitsing gaat u R
over het brede pad. Na bijna 100 m gaat u aan de
3-sprong L (rr 31) omhoog. Aan de volgende 3sprong RD. Meteen daarna buigt het pad naar
rechts.

Negeer zijpaadjes. Boven aan de T-splitsing gaat
u L (W/rr 31). Aan de 4-sprong bij wkp 5 gaat u R
(3) over het asfalt- fietspad. (U kunt ook rechts
naast het fietspad lopen).
4. Aan de T-splitsing bij fietsknooppunt 46 en
wkp 3 gaat u L (1/fietsroute.45/52) over de
asfaltweg richting Haelen/Horn.
(Even verder passeert u links een infobordje met info
over
de
op
18-08-1941
neergeschoten
bommenwerper Vickers Wellington X9704).
Negeer zijpad links. Aan de kruising gaat R (fr.
45/wit-rood/pijl) over de smalle asfaltweg richting
Horn. Aan de kruising bij wkp 1 gaat u RD (73/witrood) over of langs het fietspad door het bos. Bij
de volgende twee kruisingen loopt u verder RD
over of langs het fietspad.
(Bij de tweede kruising staat een infobordje met info
over de op 30-11-1943 afgeschoten bommenwerper
B17 Flying Fortress ress 42-3317 waarbij de 10
bemanningsleden om het leven kwamen).
Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong bij wkp 73
gaat u R (74). Een eind verder passeert u links
een weiland/grasveld. Het pad wordt een stijgend
bospad.
5. Beneden aan de kruising bij wkp 74 gaat u R
(72) het pad omhoog.
(Degene die wandeling 468 naar Horn loopt, gaat
hier L onder de spoorlijn door. Aan de T-splitsing bij
de Houterhof gaat u L richting Horn. Volg dan
wandeling 468 vanaf **** in punt 4).
Aan de volgende kruising bij wkp 72 gaat u RD
(79). Negeer zijpaden en volg geruime tijd de
brede bosweg. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing
bij de bosrand en wkp 79 L (78) met rechts het
natuurgebied Langven met zijn weiden en
weilanden. (Hier aan de T-splitsing ziet u rechts en
picknickbank). Voorbij het natuurgebied Langven
loopt u weer het bos in (hier staat rechts een
prachtige zitbank). Aan de kruising bij wkp 78 gaat
u R (2). Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl).
(Een eind verder passeert u rechts twee zitbanken,
een genietplakje na 7,3 km met mooi uitzicht op het
natuurgebied Langven).
Aan de T-splitsing bij wkp 2 gaat u R (4) over de
asfaltweg. U passeert rechts een picknickplaats
(8 km) met picknickbank en zitbanken en volg
verder RD de rustige asfalt- bosweg. Bij wkp 4
gaat u bij bordje “Zone” scherp L (8/witrood/Elisabethshof route) over de bosweg.
6. Aan de 3-sprong bij wkp 8, waar de
Elisabethshof route rechts gaat, loopt u RD (9).
Via de Speckerbrug steekt u de Tungelroysebeek/
Leubeek over.

blz 3 van 3
(Rechts aan het water staat een zitbank, een leuk
pauzeplekje. 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 eerste bospaadje, dat
u geruime tijd RD volgt. Een eind verder buigt het
pad bij weiland naar links. Aan de 3-sprong gaat
u R door de mooie eikenlaan. U passeert 2
wildroosters/klaphekjes. Aan de 3-sprong voor de
carréhoeve Kloosterhof (vermoedelijk 18e eeuw)
gaat u bij wkp 22 L (20).
(Als u hier RD loopt, dan komt u meteen bij een
bakhuisje (zie infobord) en picknickbanken. U kunt
hier de route ook afkorten. Loop dan hier RD (48) en
negeer zijpaden. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Bij infobord en klaphek steekt u het veerooster
over en volg het graspad RD langs de bosrand en
door het bos. Negeer in het bos zijpad links. Na
100 m gaat u tegenover heidegebied en bij
wandelmarkeringspaal W R via het klaphek over
het bospad. Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de
grindweg bij zitbank, met rechts van u weer het
bakhuisje en de carréhoeve Kloosterhof, gaat u L
(W). **** Bij wkp 26 RD (48). Steek bij wkp 48 het
fietspad en de voorrangsweg over en loop bij
bordje “Zone” RD (W/46) over de brede bosweg.
Negeer zijpaden. Aan de kruising bij wkp 46 gaat
u RD (45). Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 45
gaat u verder RD (3).
7. Na 25 m gaat u bij bordje “Zone” R over het
bospaadje Aan de 3-sprong gaat u L omlaag en
via bruggetje steekt u de Roggelsebeek over. 50
m verder steekt u bij wkp 41 L (40) via het
volgende
bruggetje
de
meanderende
Roggelsebeek weer over. (Hier bent u al eerder
geweest). Negeer meteen zijpaadje links. Aan de
3-sprong bij wkp 40 gaat u L (3) het pad omhoog
met rechts akkers.
(Voor u ziet de kerktoren van Roggel).
Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen daarna aan de
3-sprong in Roggel bij wkp 3 gaat u RD (37)
richting kerk. Negeer zijwegen en volg de
asfaltweg RD.
(Na circa 250 m passeert u links de ingang van het
kerkhof).
Aan de T-splitsing
(35/Raadhuisstraat).

bij wkp

37 gaat

u

R

(Rechts bij huisnr. 9 passeert u een locatie van een
voormalig gemeentehuis van de voormalige
gemeente Roggel. Zie infobordje. Boven de deur
staat “Raadhuis”. Bij huisnr. 1-3 passeert u het
voormalig postkantoor (1913) met dienstwoning en
met de voormalige ingang van het postkantoor op de
hoek).
U bent weer bij het beginpunt.

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.

