518. HORN 11,8 km – (23,2 km)
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u over veldwegen en langs bosranden naar
boerderij de Houterhof. Dan langs het prachtige dal van de Haelense Beek naar Baexem. Hier passeert u de
twee kastelen Huize Brias en Kasteel De Baexem. Dan wandelt u terug naar het Haelensbeekdal. Het
laatste stuk gaat door het mooie bos van Landgoed Exaten. Neem zelf proviand mee. Onderweg staan
verschillende zitbanken.
Startadres: Parkeerplaats De Pannenkoekhorn, Napoleonsweg 6, Horn. (Momenteel gesloten).
(Parkeer op de grote parkeerplaats achter het restaurant).
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518. HORN 11,8 km – (23,2 km)
1. Loop vanaf de parkeerplaats naar de
voorrangsweg en ga dan R over het twee
richtingen fietspad.
Bij brandweerauto en
wandelknooppunt (wkp) 40 gaat u R (36) over de
klinkerweg met links het museum “Terug in de
Tijd”, dat een bezoekje waard is.. Bij afsluitboom
gaat u RD over het brede graspad. Bij woning,
omgeven door hoge dennen, gaat u R over de
veldweg met links de bosrand. Steek de
doorgaande weg (Heythuyserweg/N279) over en
ga RD over de asfaltweg. Meteen daarna passeert
u rechts de schietbomen, waarvan twee met
kogelvanger, van schutterij St. Martinus Horn
(1553) en loop dan RD over de veldweg. Vlak
voordat de veldweg naar rechts buigt (20 m voor
wkp 36), gaat u aan de 3-sprong L over de
veldweg langs een rij bomen. Aan de Y-splitsing
bij bordje “Zone” gaat u R (pijl). Negeer zijpaden
en volg nu 600 m het graspad/veldweg RD met
even verder links van u de bosrand en nog even
verder rechts van u een groot aspergeveld (2017).
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing
voor hoeve Houterhof, die voor het eerst wordt
genoemd in 1530, R. (Hier staat het bakhuisje dat bij
de hoeve hoort). Meteen daarna gaat u aan de 3sprong bij wegwijzer en wkp 32 L (77)) over de
grindweg richting Roggel/Leudal museum. Even
verder steekt u de Haelense Beek over.
2. Let op! Waar na 200 m links het bos begint,
gaat u bij wkp 77 en afsluitboom L (30) over het
pad door de bosrand. U verlaat het bos en loop
dan circa 500 m RD over de veldweg met links het
stroomgebied van de meanderende Haelense
Beek. Aan de doorgaande weg gaat u L het
fietspad omlaag. Even verder steekt u weer de
Haelense Beek over. Meteen voorbij km paaltje
1,7 en bij inrit van Huys Waerenberg steekt u R
voorzichtig de doorgaande weg over en loop dan
bij wkp 31 RD (26) over het (gras)pad met links de
bosrand.
(Huys
Waerenberg
is
een
karakteristieke
kasteelhoeve, die stamt uit 1630. Nu is het een
verzorgingshuis).
Blijf nu 800 m het pad langs en twee keer even
door de bosrand RD volgen. Aan de 3-sprong in
de bosrand RD. Bij ruiterknooppunt 71 RD
(ruiterroute 70). Vlak daarna aan de 3-sprong bij
wkp 26 en zitbank RD (26/rr70) verder langs de
bosrand. Aan de 4-sprong bij wkp 25 gaat u R (22)
door de mooie beukenlaan. U passeert rechts

hoeve de Stokxhof, die
nu (2017) het
onderkomen (kantoor/werkplaats) is van de
Stichting Limburgs Landschap. Aan de 3-sprong
bij infobordje (Stokxhof), zitbank (4,7 km) en wkp
22 gaat u L (23) over de veldweg met even verder
rechts van u weer het stroomgebied van de
Haelense Beek. Negeer bij bosrand en wkp 23
graspad links en loop RD (17) over de brede
bosweg door de bosrand. (Hier staat een zitbank
met mooi uitzicht over het stroomgebied van de
Haelense Beek). Negeer bospad links.
3. Aan de kruising bij wkp 17 gaat u bij
verbodsbord R (16/rr 67). U steekt weer de
Haelense Beek over en volg RD de veldweg, die
een eind verder naar links buigt. Aan de Tsplitsing bij groot wegkruis, boerderij en wkp 16
gaat u L (14) over de asfaltweg. Bij volgende
woning wordt de asfaltweg een grindweg. Negeer
graspad links. Bij huisnr. 30 loopt u Baexem
binnen. (Meteen daarna bij dierenparkje ziet u
rechts het witte kasteeltje Huize Brias (1717), lokaal
het kasteeltje genoemd). De asfaltweg buigt naar
rechts. Meteen daarna bij inrit naar Huize Brias
en wkp 14 loopt u RD (10) over de asfaltweg Let
op! Tegenover huisnr. 5 gaat u L over het
gras/trottoir. Aan de doorgaande weg gaat u L. Bij
huisnr. 2, einde Dorpstraat, loopt u RD over de
asfaltweg met rechts van u de rotonde en links
een parkeerplaats.
(Links kunt u de brede trap omhoog lopen en u komt
in het parkje “de Klokkeberg” waar zitbanken staan.
Op deze plek stond tot 14 nov. 1944 de oude
Romaanse parochiekerk (1850) van Baexem. De
toren, die bij deze kerk stond, dateerde uit circa
1200 en hoorde bij het kerkje dat hier al voor 1850
stond. Op 15 nov. 1944 werd de toren opgeblazen
door terugtrekkende Duitse troepen. In 1949/1950
werd een nieuwe kerk gebouwd, die midden in het
huidige dorp ligt. Zie voor meer info infobord in het
parkje. Tussen de twee trappen ligt een grafsteen).
Steek nu via zebrapad de twee rijbanen over en
ga dan bij huisnr. 3 L over het fietspad. Na 50 m
gaat u bij ANWB wegwijzer R (Kasteelweg)
richting Grathem. (Na 100 m kunt u even L de inrit
inlopen om het kasteel Baexem (17e/18e eeuw), dat
vroeger omgracht was, te bekijken). Meteen voorbij
Sjötterhoes
“Op
de
Berg”,
waar
twee
schietbomen met kogelvanger staan van
schutterij St. Jan (1671), gaat u bij wkp 13 RD (53)
met meteen rechts het kerkhof.

Voorbij het kerkhof volgt u RD het twee
richtingen fietspad. Negeer na 200 m veldweg
rechts.
4. Na 100 m gaat u bij wkp 52 L (53/Apenbroek 2122) over de doodlopende asfaltweg. (Als u hier
nog 50 m RD over het fietspad loopt, dan komt u bij
de ingang van het crematorium Midden Limburg). Bij
wkp 53 gaat u RD (54).
Na 300 m steekt u voor de vierde keer de
Haelense Beek over. Let op! Ga nu meteen L
door de ijzeren doorgang. Volg nu 600 m het
asfaltpad met links de meanderende Haelense
Beek, die door de begroeiing meestal slecht te
zien is, en met voor u het voormalige
kasteel/klooster. Het pad buigt naar rechts.
(Rechts in de verte ziet u de 132 m hoge tv-toren in
Ittervoort). Aan de T-splitsing bij wkp 54 gaat u L
(55) over de brede grindweg.
(Degene die overstapt naar wandeling 502 gaat hier
bij wkp 54 R (56). Negeer zijpaden links. Aan de
kruising van veldwegen RD. Volg nu wandeling 502
vanaf * in punt 6. Doe de hele wandeling en ga op dit
punt bij de bosrand dan R terug naar wandeling 518).
Bij ingang van het voormalige kasteel
Exaten/Jezuïeten klooster Exaten wordt de
grindweg een asfaltweg.
(Omstreeks 1400 is hier het kasteel Exaten gebouwd.
Rond 1800 is het kasteel verkocht aan de paters
Jezuïeten. Het oude kasteel Exaten is nu slechts een
vleugel van het kloostercomplex. Het voormalig
kloostercomplex bestaat uit diverse kloostergebouwen en een kloosterkapel. De oudste vleugel,
de westvleugel dateert uit de 18e eeuw. Het
entreegebouw, kapel en de oudste verblijfsvleugels
dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. In
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1997 is het gebouw gekocht door het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers).
Bij de volgende ingang/uitgang en bij wkp 55 gaat
u RD (18). Let op! Waar de asfaltweg naar rechts
buigt, negeert u klinkerweg links. Meteen daarna
gaat u L over het asfaltpad (fietspad).
5. Waar het asfaltpad/fietspad naar links buigt,
steekt u voorzichtig de doorgaande weg over en
ga R over het fietspad. Na 25 m gaat u L over de
grindweg, die meteen naar rechts buigt. Bij
afsluitboom en infobord loopt u RD door de
prachtige eikenlaan. (U loopt hier over het terrein
van het 141 hectare grote Landgoed Exaten).
Negeer bij wkp 18 zijpad links en loop verder RD
(19) door de prachtige eikenlaan. Let op! Waar
na 300 m de brede laan naar links buigt, gaat u bij
wkp 19 R (29) over het smalle bospad dat een
eindje verder naar links buigt. Steek de greppel
over en volg het pad door de bosrand. Na 250 m
buigt het bospad naar links. Aan de kruising voor
naaldbos gaat u RD. (U verlaat hier de
wandelmarkering). Aan de volgende kruising gaat
u RD. Bij alweer een kruising gaat u R
(ruiterroute). Aan de kruising, 200 m voor
Napoleonsbaan, gaat u L over het bospad dat op
sommige plekken licht begroeid is. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de
asfaltweg bij wkp 29 gaat u L (41) over het links
van de weg gelegen asfaltpad. Bij oprit naar
autoweg loopt u RD over het twee richtingen
fietspad. Voor de voorrangsweg (Napoleonsweg)
gaat u bij fietswegwijzer L over het twee
richtingen fietspad richting Haelen. (U passeert
meteen links hoeve Heidonk (vakantieboerderij/Bed
& Breakfast). Meteen daarna bij wkp 41 loopt u
verder RD (40) over het fietspad. Negeer bij wkp
40 klinkerweg links en u komt weer bij de
parkeerplaats.

Auteur: Jos Wlazlo.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute
mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder toestemming van de auteur.

