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Tijdens deze vlakke en gemakkelijke wandeling wandelt u door de velden naar de rand van Beegden. Via 
mooi pad, met leuke infoborden, loopt u naar de Beegderheide. Dan loopt u door de prachtige 
Beegderheide, waar u o.a. bij zitbank bij een mooi ven, kunt pauzeren.  Na een klein stuje langs de 
Napoleonweg (het kan helaas niet anders) loopt u via bospaadje terug naar het startpunt. Aan het eind kunt 
ook nog een rondje door het mooie kasteelpark van kasteel Horn wandelen.   
 
Startadres: Kerk van Horn, Raadhuisplein 6, Horn. 
 
U kunt ook starten in Beegden aan de Biezenstraat 24. Met uw rug naar de woningen gaat u L over de licht 
stijgende weg. Ga dan verder bij punt 2. Na 8 km kunt u dan pauzeren bij het gezellige restaurant en 
dorpscafé Graaf van Horne waar u binnen of op het terras iets kunt eten en drinken. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,39 km  2.45 uur  22 m  34 m 

 
 
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.   
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544.  HORN  12,4 km 

1. Aan de 3-sprong voor de Martinuskerk 
(1936/1937) gaat u R (Kerkstraat) omlaag met 
links van u de kerk. De weg buigt naar rechts met 
links van u het kasteelpark. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (pijl/Beurik) over 
de asfaltweg, die een eind verder bij huisnr. 6A 
naar rechts buigt. Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 55 gaat u L 
(56/Kaskettenweg). De asfaltweg buigt naar links 
(Oolderweg) onder het viaduct door. Na het 
viaduct buigt de weg links omhoog en maakt nog 
enkele bochten.  
 

(Waar boven de rustige asfaltweg bij ijzeren hek 
rechts omlaag buigt, ziet u voor u de 157 m hoge 
radio en televisietoren in Roermond, het hoogste 
(inclusief mast) gebouw van Limburg).   
 

Aan de T splitsing bij wkp 56 gaat u L (58).  
 

(Even veder ziet u links in de verte de 85 m hoge 
kerktoren van de prachtige St. Christoffelkathedraal 
(1410-1450) in Roermond De twee 61 m hoge torens 
links daar naast de kerktoren horen bij het 
kantorencomplex Natalini).  
 

Aan de voorrangsweg gaat u R (pijl 72) over het 
twee richtingen fietspad met links van u de dijk 
van het lateraalkanaal Linne - Buggenum.  Na 100 
m gaat u bij verbodsbord R over de veldweg, die 
u 1,3 km RD volgt. U loopt onder de 
hoogspanningskabels door.   
 

(Voor u in de verte ziet u de kerktoren van de St. 
Martinuskerk in Beegden).  
 

Na 800 m, waar de veldweg naar links buigt 
negeert u zijpad rechts en volg verder de veldweg 
(pijl). 500 m verder wordt de veldweg bij de hoeve 
de Krang een asfaltweg. Aan de T-splitsing bij 
wkp 72 gaat u R (71) over het twee 
richtingenfietspad.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u voor u de twee 120 m 
hoge koeltorens van de Clausgascentrale in 
Maasbracht).   
 

Na 300 m loopt bij dijk Beegden (Bieëdje) binnen. 
Meteen na de dijk gaat u aan de 3-sprong bij 
groot wegkruis R (pijl/Biezenstraat).  
 

2. Aan de 4-sprong bij bord “sporen die bleven” 
en wandelknooppunt (wkp) 71 gaat u R 
(48/Eindstraat). Waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u bij wegkruis RD (pijl) over de 
doodlopende klinkerweg.  Bij wegwijzer gaat u R 
(Op ’t Oeavere/pijl) over het graspad met rechts 
van u een vijver. Vlak daarna gaat u boven aan de 
3-sprong bij breed ijzeren hek en zitbank RD het 
pad omlaag.  Volg nu geruime tijd dit mooie pad 
met links een graft met veel konijnenholen en 
rechts weilanden. Na 250 m passeert u een 

zitbank en infobord ”De storing (breuk”) van 
Beegden”. 150 Meter verder buigt het pad naar 
rechts en wordt een bospad.  Via vlonderpad 
steekt u een sloot over. Na het vlonderpad buigt 
het pad bij infobord “De klokke in de Breul” naar 
links.  (Meteen daarna heeft u achteromkijkend mooi 
zicht op de kerk in Beegden). Bij zitbank gaat u 
door het klaphek en volg dan RD het (gras)pad 
door het weiland. Na 200 m gaat u bij infobord 
“De karos van de duivel”   L door het klaphek en 
via vlonder steekt u een sloot/moerasgebied over 
en loop dan het bospad omhoog dat boven naar 
rechts buigt en later links omhoog buigt.   
 

3. Steek de voorrangsweg en fietspaden over en 
ga dan bij infobord “Beegderheide” en bij wkp 48 
L (49) over de asfaltweg langs de picknickbank en 
parkeerstrook. Neem nu het tweede bospad R 
(pijl) omhoog.  Aan de kruising bij wkp 49 gaat u 
RD (63) verder omhoog. Aan de 3-sprong bij 
breed houten hek gaat u RD (pijl) en ga nu 
meteen L door het klaphek en u loopt de 
prachtige Beegderheide binnen. Meteen daarna 
gaat u op de zandvlakte aan de Y-splitsing L.  (Na 
100 m passeert u boven een zitbank met mooi 
uitzicht over de heide).  Blijf het brede zandpad RD 
volgen. Na 200 m gaat u iets voor de volgende 
zitbank L over het smallere pad met rechts van u 
een prachtig groot ven.  
 

(U heeft hier bij zitbank mooi uitzicht op het mooie 
ven, een prima pauzeplekje na 6 km).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD en ga meteen daarna 
RD door het klaphek en volg verder het bospad  
 

4. Aan de kruising bij zitbank en monument 
bestaande uit commando geschutskoepel van 
Shermantank (zie infobord) gaat u RD. Negeer 
meteen bij klaphek, zitbank, groot insectenhotel 
en ven zijpad rechts en loop RD over de licht 
stijgende bosweg. Negeer zijpaadje links en 
bospad rechts. Meteen daarna gaat u aan de 
kruising bij picknickbank R (pijl) het bos- 
zandpad omhoog. Boven aan de 4-sprong bij 
zitbank loopt u RD (pijl) omlaag. Beneden aan de 
kruising loopt u RD (pijl). Aan de T-splitsing voor 
afrastering gaat u L. Na 100 m gaat u aan de 4-
sprong R (pijl)  door het klaphek en volg het 
(gras)pad. (Mogelijk komt u hier grazende schapen 
tegen).  Negeer zijpaden. Aan de kruising bij 
hoogspanningskabels en bij wkp 63 gaat u R (49). 
Negeer zijpad links en loop RD (U verlaat hier de 
route van de pijl).      
 

5. Meteen na klaphek en breed houten hek gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong L.  Na 50 m gaat u  L 
door het volgende klaphek en loop dan  RD over 
het pad  verder over de mooie heide.  



  blz 3 van 3 

 

Negeer zijpad rechts en loop onder de 
hoogspanningskabels door. Na 150 m, waar 
hoogspanningskabels zich kruisen en bij 
markeringspaal met pijl RD gaat u R het brede 
pad omhoog met links drie stalen palen waar de 
lagere hoogspanningskabels langs gaan.  Boven 
aan de 4-sprong, met rechts een 
hoogspanningsmast, loopt u RD. Na 100 m gaat u 
door het klaphek en verlaat u de prachtige heide. 
Steek voorzichtig bij 47,5 km de doorgaande weg 
(Napoleonsweg) en fietspad over en steek RD de 
greppel over.  Bij infobord Beegderheide en 
parkeerplaats gaat u R over de rustige asfaltweg, 
die naar links buigt. Na 300 m bij links liggend 
ven gaat u R (pijl) het bospaadje omlaag.  
 

(Als u hier bij ven nog 25 m RD   loopt over de 
asfaltweg, dan komt u bij een prachtig ven gelegen 
op de Beegderheide. Via klaphek komt u bij een 
zitbank, die aan het ven staat).  
 

Beneden aan de voorrangsweg (Napoleonsbaan) 
gaat u L over het twee richtingen fietspad. Na 250 
m loopt u onder het viaduct (N280) door. 200 m 
verder steekt u bij ANWB wegwijzer de 
voorrangsweg (N280) over loop meteen daarna bij 
fietswegwijzer RD verder over het fietspad. 
 

6. Meteen daarna steekt u bij wkp 41 R (42) via de 
oversteekplaats voorzichtig de twee rijbanen van 
de Napoleonsweg over. 
 

(Als u hier nog 50 m RD over het fietspad loopt, dan 
komt u bij het Museum Terug in de Tijd. Een 
bezoekje waard).  
 

Loop nu RD (42) over de smalle asfaltweg/ 
fietspad. Na 30 m gaat u bij wkp 42 schuin R (46) 
over het smalle bospaadje. (Dit is vlak vóór de 
tweede lantaarnpaal).  Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd dit mooie smalle bospad, dat even 
verder een stijgend pad wordt, RD (pijl) parallel 
aan de rechts beneden gelegen doorgaande 
weg/autoweg. Na 1,2 km buigt het pad naar links 
(pijl) en u passeert meteen een zitbank en mooi 
ven.  Na 150 m, gaat aan de T-splitsing bij sloot R 
over de bosweg met links achter de bomen het 
grote gebouw van de scholengemeenschap St 
Ursula. Negeer zijpaden.    
 

7. Aan de asfaltweg bij wkp 46 gaat u L (45).  Aan 
de 3-sprong loopt u RD verder omlaag. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij wkp 45 gaat u R (54). Aan 
de voorrangsweg gaat u L over het fietspad. Vlak 
daarna gaat u aan de 4-sprong R (Posthuisweg).  
 

(Als u hier RD loopt en na 50 m aan de rotonde bij 
wegkruis en kunstwerk “de sjaopsköp” van 
carnavalsvereniging de “sjaopsköp” uit Horn R gaat, 
dan komt u meteen bij het gezellige 
dorpscafé/restaurant Graaf van Horne waar u binnen 
of op het terras iets kunt eten en drinken. In het café 
hangt een prijzenkast van K.S.V. Horn (voetbalclub) 
met oude gewonnen bekers waarvan een uit 1918).  
 

Na 250 m buigt de rustige weg bij de carré 
zorgboerderij/melkveebedrijf Casquettenhof 
(1788) naar links en vlak daarna naar rechts. Aan 
de 4-sprong bij wkp 54 gaat u RD (55).  Aan de 3-

sprong bij de O.L. Vrouw van Lourdeskapel 
(1939), de oudste devotiekapel van Horn, gaat u R 
(Beurik). 
 

(De kapel is gebouwd op dezelfde plek waar in 1938 
een bouwvallig Mariakapelletje uit circa 1800 werd 
afgebroken).  
 

Aan de 3-sprong RD. Aan de volgende 3-sprong 
bij wkp 55 gaat u L (57). Bij huisnr. 1 buigt de weg 
naar links. Steek de voorrangsweg over en loop 
RD (pijl/Kerkstraat) met rechts het kasteelpark. 
Waar de weg naar links buigt, gaat u R door het 
hek en loop dan via de begraafplaats rechts om 
de kerk heen. (Even verder heeft u prachtig zicht op 
het kasteel). U komt weer bij de voorkant van de 
kerk. Daarna kunt u nog een rondje door het 
mooie kasteelpark lopen. 
 

(Het grote pand aan het Raadhuisplein is de 
voormalige Boerenleenbank. Hier ligt ook het 
voormalig gemeentehuis Horn (1938) van de 
voormalige gemeente Horn. Links van de van de 
Martinuskerk (1936/1937) staat tegenover 
muziekkiosk een 2,20 m hoog oorlogsmonument. In 
het monument is een loden huls met de 32 namen 
van de oorlogsslachtoffers uit Horn ingegoten. Het 
monument is omringd door 12 bomen. De “twaalf 
apostelen”. Ze stonden in 1937 voor de ingang van 
de toen afgebroken waterstaatkerk, die uit 1838 
stamde.  Lees ook even het aan de kerkmuur 
hangende infobordje “sporen, die bleven” Hier bij het 
oorlogsmonument ziet u rechts het imposante kasteel 
Horn). 
 

Route naar kasteelpark  
 

Aan de 3-sprong voor de Martinuskerk en bij 
muziekkiosk gaat u L (Wal).  Aan de T-splitsing bij 
wkp 18 gaat u R (24/Kasteelstraat).  
 

(Even verder passeert u links gebouwen die bij het 
kasteel hoorden. Aan de kleur van poorten, luiken en 
deuren ziet u dat alle gebouwen aan deze weg, de 
Kasteelshof (boerderij), de Boswachterswoning, de 
Tiendschuur en de paardenstallen bij het kasteel 
horen).  
 

Aan de ingang van het prachtige kasteel Horn 
gaat u links van de oprijlaan R de trapjes omlaag 
en volg het pad door het kasteelpark (“de 
Gaard”).  U kunt nu een rondje om het kasteel 
lopen en loop dan weer dezelfde weg terug naar 
het Raadhuisplein.  
 

(Het kasteel is een van de oudste, nog intact zijnde 
middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De 
burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan 
de Maas. In de middeleeuwen was het kasteel 
geheel omringd door een slotgracht. Het is in de 13e 
eeuw gebouwd als een onregelmatig rond kasteel 
met vier ronde hoektorens. Door verbouwing 
verdwenen er 2 torens en werd de ringmuur 
verhoogd. De oudste schriftelijke bron, waarin het 
kasteel wordt vermeld, dateert uit 1243. Zie voor 
meer info infobordje. Rechts van de oprijlaan ziet u 
een paardendrinkbak). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwse
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ringmuurburcht&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas

