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Tijdens deze leuke gezinswandeling, wandelt u door een van de mooiste stukjes van het Leudal. De route 
is schaduwrijk en u loopt een prachtig stukje langs de Leubeek naar de Litsberg, waar de kinderen kunnen 
ravotten.  Onderweg staan enkele zitbanken.  
 
Start vanaf de grote parkeerplaats Leudal naast Restaurant St. Elisabeth’s Hof en naast bezoekerscentrum 
Leudal, Roggelseweg 56 en 58, Haelen.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,34 km  1.30 uur  15 m  15 m 
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492 . HAELEN  7,3 km 
 
1. Vanaf de grote parkeerplaats Leudal, 
Roggelseweg, Haelen gaat u, bij inforborden L 
over het grindpad en meteen daarna aan de  
T-splitsing R over het grindpad. Aan de 3-sprong 
gaat u R en aan de 4-sprong gaat u L. U passeert 
links restaurant de St. Elisabeth’s Hof. Bij 
wandelknooppunt (wkp) 27 RD (24) verder over 
het trottoir. 30 meter voorbij de Elisabeth 
watermolen (zie infobordje) gaat u L (pijl/W) door 
het klaphek en volg het bospad met links 
beneden de meanderende Leubeek.  Aan de 4-
sprong bij wkp 24 gaat u L (58/W/wit-rood). Volg 
nu geruime tijd het bospad, waaraan 
verschillende infobordjes staan en met links 
beneden de meanderende Leubeek, RD. Na 500 m 
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 58 L (61/56/W). 
Bij grote stoel en zitbank steekt u via houten brug 
de Leubeek over. Aan de 3-sprong gaat u R 
(56/W). Aan de T-splitsing gaat u R (pijl/W) over 
de brede bosweg en via brug steekt u weer de 
Leubeek over. 
 
2. Bij zitbanken en picknickbanken, een mooie 
pauzeplek na 3,9 km steekt u bij de stuw de 
Leubeek over en u passeert meteen de 
watermolen St. Ursula ook wel Leumolen 
genoemd. 
 

(Zie infobord. Indien de molen geopend is, moet u 
beslist even binnenlopen. Deze plek is via een 
verkiezing door Staatsbosbeheer uitgeroepen tot 
“Prachtplek van Nederland 2012”).  
 

Meteen na de Leumolen, gaat u bij wkp 56 L 
(53/W). Na nauwe houten doorgang wordt het pad 
een smal stijgend bospad, dat boven een breder 
pad wordt met links beneden de Leubeek. Aan de 
3-sprong bij zitbank gaat u RD (rood-wit/W). 20 m 
verder gaat u bij wkp 53 schuin L (51/W) het 
bospad omlaag. Volg nu beneden geruime tijd het 
prachtige stuk langs de meanderende Leubeek, 
waar bevers schijnbaar ook geregeld actief zijn. 
Let op! Na 700 m, waar het pad boven bij drie 
stammige boom naar rechts buigt en 5 m voor 
bordje van de wandelmarkering W, gaat u L het 
steile paadje omlaag en volg dan het paadje vlak 
langs de Leubeek.   
 
(Wilt u dit niet, loop dan RD (W) en ga dan meteen 
tussen de 2 bordjes W van de wandelmarkering L 
over het smalle pad richting steile wand/oever. (U 
verlaat hier dus W en loopt dus niet R omhoog). Aan 
de 4-sprong, bij beek en boom waarop een rood/wit 
kruisje staat en met 50 m voor u de steile wand/oever 
(Litsberg), gaat u R (wit-rood) het steile pad omhoog. 
Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Na 30 m gaat u aan de 3-sprong R.  Let op! Circa 
50 m voordat u de 10 m hoge steile wand/oever 
(Litsberg) bereikt, gaat u bij boom met rood-wit 
kruisje, R (rood-wit) het steile smalle pad 
omhoog. **** Boven aan de 4-sprong, met bomen 
in het midden, gaat u L (wit-rood) met links de 
steile rand (Litsberg) en beneden de Leubeek.  
 

(Lits van de Litsberg is afgeleid van het Limburgse 
woord “litsen” wat naar beneden glijden betekent).  
 

Blijf RD langs de steile rand lopen. Vlak daarna 
gaat u boven aan het brede bospad L.   
 
3. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong, met links een 
inham in de steile wand, R.  Na 25 m gaat u R 
over het smalle bospad. Boven aan de kruising 
gaat u RD. Beneden aan de 3-sprong gaat u L 
(pijl). Negeer zijpaden links en blijf het pad RD 
(pijl) volgen. Voorbij links gelegen volkstuintjes 
gaat u aan de asfaltweg bij groot wegkruis R. 
Volg nu deze weg, die na 300 m bij woning (nr.16) 
naar links buigt. 50 m voorbij de woning gaat u L 
over de veldweg (pijl). 
 
4. Bij grote trafokast passeert u rechts de 
voormalige voetbalterreinen (nu groot grasveld) 
van de aan het einde van het seizoen 2016/2017 
opgeheven S.V. Nunhem. Aan de T-splitsing bij 
wkp 55 gaat u R (59). Negeer zijpaden. Aan de  
5-sprong in het bos, bij wkp 59 gaat u RD (25). (U 
neemt dus het tweede pad van links). Aan de  
3-sprong gaat u R (pijl). Vlak daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u L. Meteen daarna gaat 
u aan de ongelijke 4-sprong RD (pijl/rr 45) met 
links van u afrastering van een dierenweide 
waarin een groot zonnepaneel staat.   Bij wkp 25 
gaat u L (81) met links de dierenweide. Negeer 
zijpaden en blijf het pad, dat bij een ingang naar 
huisjes t.b.v. van tijdelijke huisvesting van 
arbeidsmigranten een smalle asfaltweg wordt, 
geruime tijd RD volgen.  
 
5.  Steek voorzichtig de doorgaande weg en het 
tweerichtingsfietspad over en loop bij wkp 81 RD 
(6/rr 31) over de klinkerweg, die meteen daarna 
een breed pad/veldweg wordt. Negeer zijpaden. 
Na 600 m, een eindje voorbij de rechts gelegen 
gebouwen van Buitencentrum De Spar, (een 
groepsaccommodatie voor jeugdgroepen onder 
begeleiding van volwassenen) gaat u aan de 
kruising bij wkp 6 R (5/W).  Negeer zijpaden. 
Steek bij wkp 5 het asfalt-/fietspad over en loop 
RD (7/W) over het bospad. Aan de 3-sprong RD 
(W). Aan de T-splitsing gaat u R over de brede 
bosweg. (U verlaat hier de markering van de pijl en 
W route). Negeer zijpaden. Steek na bijna 700 m 
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weer het asfalt-/fietspad over en loop RD 
(ruiterroute (rr) 68). Aan de 3-sprong, vlak voor 
het fietspad en doorgaande weg, gaat u L (rr 68).  
6. Vlak daarna gaat u bij ruiterknooppunt 69 en 
wegwijzer R en steekt u voorzichtig het  
tweerichtingsfietspad en de doorgaande weg 
over en loop dan RD over de doodlopende weg 
richting Leumolen.  Na 30 m gaat u bij houten 
afsluitboom L over het brede bospad. (Dit is 10 m 
voor wkp 23). Na 200 m gaat u aan de 3-sprong, 
waar het brede bospad naar rechts buigt, RD (pijl) 
het smalle bospad omlaag. Aan de 3-sprong bij 

wkp 24 gaat u L (27/W) terug naar de 
parkeerplaats Leudal met rechts beneden de 
meanderende Leubeek. Na klaphek gaat u R over 
het trottoir en u komt bij de watermolen, 
restaurant en parkeerplaats. Bij restaurant de  
St. Elisabeth’s hof, sponsor van de wandelgids, 
kunt u binnen of op het terras nog iets eten en 
drinken) 
 
 
 

 

 

Aan het einde van deze wandeling kunt u naast restaurant de St. Elisabeth’s hof ook nog een kijkje nemen in het 
bezoekerscentrum Leudal waar u o.a. het museum kunt bezoeken. Hier bij het bezoekerscentrum staat ook het  
3 m hoge kunstwerk “Monument van Verdraagzaamheid” gemaakt door kunstenares Thea Houben uit Haelen. In 
het hart van het monument is een cd-rom geplaatst met informatie over de strijd die tijdens de bezettingsjaren in 
het Leudalgebied is geleverd. In het Leudalmuseum zijn deze gegevens te raadplegen. Ook worden de namen van 
687 gesneuvelde militairen van elf nationaliteiten vermeld. 
 
 

 

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.   

 

 

 


