
478. ROGGEL 11,9 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  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.  
 

 
 
Startadres: Eetkamer de Veugelier, Kloosterstraat 2, Roggel. Tel: 0475-245072.  Geopend: Vrijdag t/m 
zondag vanaf 12.00 uur.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,89 km  2.40 uur  16 m  33 m 
 

 
 

478. ROGGEL 11,9 km 

 

1.   Met uw rug naar de ingang van De Veugelier 
gaat u L en meteen daarna RD (Dorpstraat) langs 
de winkels. Aan de kruising, met links de 
voormalige kapelanie en het Jozefhuis (voormalig 
Groen Kruisgebouw/nu dagopvang ouderen), 
gaat u RD (Dorpsstraat) en via  brug steekt u de 
Roggelse Beek over. Meteen na de brug gaat u 
aan de 3-sprong bij oude waterpomp en 
wandelknooppunt (wkp) 36 L (38/Apollolaan).   
 

(Als u hier bij de brug RD (Markt) loopt, dan komt u 
voorbij het groot muurkruis/missiekruis (1848), het 
kunstwerk “het paard van Roggel”, groot  gietijzeren 
H. Hartbeeld (1923) en het kunstwerk de “Köls”, een 
massieve, granieten (water)bol  bij de ingang van de 
inpandige Mariakapel waar u het interieur van de St. 
Petruskerk kunt bezichtigen. Bij de ingang van de 
Mariakapel hangt een infobordje waar u meer te 
weten komt over de historie van de kerk).   
 

Na 50 m gaat u bij zitbank L over het klinkerpad 
met links de Roggelse Beek.  
 

(U kunt hier ook RD blijven lopen over de asfaltweg, 
die parallel loopt aan het beneden gelegen smalle 
klinkerpad). 
 

Negeer bij volgende zitbank boogbrug links en 
loop verder RD over het klinkerpad langs de 
meanderende beek. Aan het eind van het 
klinkerpad gaat u L over de asfaltweg. Meteen 
daarna bij wandelknooppunt (wkp) 38 gaat u R 
(40) over het klinkerpad, dat een onverhard pad 
wordt dat steeds mooier wordt, met links de 
meanderende beek.  Na bijna 500 m gaat u aan de 
3-sprong bij wkp 40  L (41)  door het bos.  Negeer 
zijpaadje rechts en meteen daarna steekt u 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/wit-
rood) 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 3-
sprong 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).   
 

https://deveugelier.nl/


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/wit-
rood) 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/wit-
rood/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. 
 

(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. Voorbij huisnr. 12 gaat u aan de 
kruising R (Brugstraat).  Aan de 3-sprong gaat u 
RD en ga dan meteen L over het klinkerpadmet 
rechts de meanderende Roggelse Beek.  Aan het 
eind van het klinkerpad gaat u RD.  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij oude waterpomp en wkp 36 
gaat u R (33) en via brug steekt u weer de 
Roggelse Beek over. Aan de kruising gaat u RD 
(Dorpsstraat) langs de winkels. Na bijna 100 m 
aan de 3-sprong, bij Luciabeeld in muurnis, de 
plek waar vroeger een kapel heeft gestaan,  komt 
u bij eetkamer de Veugelier, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken.  
 

De eetkamer, waar vanaf 1773 o. a. een 
notariswoning, een herberg en  bakkerij Houben 
gehuisvest was, is sfeervol ingericht. In de 
knusse zaak hangen o. a. veel gevarieerde 
schilderijen. U moet beslist even binnenlopen. 

 
 
 

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.   


