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Tijdens deze vlakke wandeling door het prachtige Leudal wandelt u door bos en heide naar het dorp 
Heythuysen.  Na een klein stukje door het dorp wandelt u o.a. via de Tungelroysebeek en het natuurgebied 
Landgoed Beylshof terug naar het startpunt. Halverwege staan enkele zitbanken. Aan het eind is een fijn 
terras.   
 

Startadres: Restaurant St. Elisabeth’s hof, Roggelseweg 56,  Haelen. (woensdag gesloten) 
U kunt ook starten op de grote parkeerplaats achter het gemeentehuis van Leudal (Leudalplein 1, Heythuysen) en 
dan na 7 km pauzeren bij restaurant St. Elisabeth’s hof. Met uw rug naar de lange parkeerplaatsen gaat u R. Ga 
dan verder bij **** in punt 2.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,32 km  2.15 uur  16 m  23 m 
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1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
steekt u via oversteekplaats de doorgaande weg 
over en loop dan RD over het vlonderpad.  
 

(U nadert een hek staand tussen 2 pilaren. Indien het 
hek gesloten is, gaat u terug over het vlonderpad. Ga 
dan L over het fietspad. Aan de kruising net voorbij 
de parkeerplaats gaat u L richting Zorgcentrum 
Elisabeth. Bij wkp 48 gaat u links. Ga nu verder bij 
**** in dit punt).   
 

Na 2 pilaren/hek gaat u aan de 4-sprong in het 
voormalige kloosterpark RD over het grindpad en 
u steekt via brug de gracht over. Meteen daarna 
aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna  gaat 
u L over de klinkerweg en u passeert de voorkant 
(nr. 1) van het voormalig klooster, dat in 1573 
werd verwoest en vanaf 1603 in fases herbouwd. 
Loop nu verder door het park en u passeert 
meteen het restant van de  achthoekige 
kapeltoren (15e eeuw/afgebroken in 1801) en 
vervolgens een groot Mariabeeld. Steek aan het 
eind van het grindpad via brug de gracht over en 
ga dan meteen na de brug  aan de 4-sprong L 
over he grindpad met rechts even verder een 
trafohuisje. Aan de smalle asfaltweg gaat u L met 
links de gracht.  Bij “dartelweide” (dierenweide) 
aan het begin van het  voormalig klooster St 
Elisabeth (nu verzorgingshuis St Elisabeth/stichting 
Land van Horne) gaat u R over het grind-voetpad.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u aan het einde van 
de nieuwbouw bij een statieweg. Hier staat links in de 
tuin het ‘pesthuisje’, een bijzondere tuinkapel. In dit 
monument uit 1682 verbleven kloosterlingen die de 
pest hadden). 
 

Aan de grindweg gaat u L **** en u passeert 
meteen rechts picknickbanken en een bakhuisje 
(zie infobord) en links passeert u de carréhoeve 
Kloosterhof die vermoedelijk uit de 18e eeuw 
stamt. 30 meter voorbij het bakhuisje gaat u aan 
de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 22 R 
(20/W). Meteen daarna steekt u bij infobord en 
klaphek het veerooster over en volg het graspad 
RD langs de bosrand en door het bos. (Mogelijk 
komt u hier grazende Ijslandse paarden tegen). 

Negeer in het bos zijpad links. Negeer na 100 m 
bij klaphek zijpad rechts en loop RD (W) met links 
van u een mooi heidegebied. Aan de 4-sprong, 
met rechts een veerooster, gaat u RD. (U verlaat 
hier de wandelmarkeringen). Na 150 m gaat u aan 
de 3-sprong, waar het pad naar links buigt, R 
door het klaphek en volg het bospad RD.   
 

2. Aan de T-splitsing voor grote akker gaat u L 
met links de bosrand. Aan de volgende T-
splitsing bij veerooster gaat u R (pijl/ruiterroute 
46). Aan de kruising loopt RD (rr 46) over de 
rustige asfaltweg. Na 400 m gaat u bij houten 
bord “Kikvorswoud” scherp R over de veldweg 
met links de bosrand. (Als u koffie wilt drinken blijf 
dan nog 40 m de asfaltweg volgen en ga L over de 
parkeerplaats naar restaurant de Busjop, een leuke 
plek).   De veldweg maakt een ruime bocht naar 
links. Na 250 m verlaat u het bos en loopt u RD 
over het graspad/veldweg.  
 

(Voor u ziet u de kerktoren van de Nicolaaskerk 
(1847) in Heythuysen en het gemeentehuis van de 
gemeente Leudal).  
 

Na 400 m gaat u bij zwerfsteen L over het 
verharde pad.  Aan de klinkerweg loopt u RD met 
rechts van u de lange parkeerplaatsen en het 
gemeentehuis.  
 

(De   gemeente Leudal, die per 1 jan. 2007 ontstaan 
is uit de fusie van de gemeenten Haelen, Roggel en 
Neer, Hunsel en Heythuysen heeft circa 36000 
inwoners, die wonen in 16 dorpen).   
 

**** Aan de rotonde gaat u L (Biesstraat/N279) 
over het fietspad. 50 m voorbij de woning (nr. 41) 
met het hoge kunstwerk in de voortuin steekt u R 
via de oversteekplaats de twee rijbanen van de 
voorrangsweg over en loop dan RD over de 
eenrichtingsweg. Meteen daarna aan de ongelijke 
4-sprong in de bebouwde kom van Heythuysen 
gaat u RD (Nachtegaalstraat). Negeer zijwegen.  
 

3.  Na 250 m gaat u aan de  T-splitsing voor 
grasveld/speelveld L. Aan de kruising loopt u RD 
(Graaf van Loonlaan) over het pad met rechts de 
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asfaltweg. Aan de 3-sprong RD.  Aan de T-
splitsing gaat u R (Eykerstokweg).  
Tegenover huisnr. 56 gaat u L (pijl/Beylshof 
route)  over de doodlopende grindweg met rechts 
volkstuinen.  Aan de 3-sprong bij het gebouw van 
het rioolgemaal Heythuysen gaat u R.  Meteen 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat L 
(pijl/Beylshof route) en via brug steekt de 
Tungelroysebeek over.  Aan de T-splitsing voor 
bosstrook en bij zitbank en wkp 82 gaat u L (83). 
Meteen daarna gaat R (pijl 83/Beylshof route) 
door het klaphek en volg het  pad met links de 
sloot/greppel en rechts de bosrand. Een eind 
verder steekt u via bruggetje de sloot over en 
volg het pad met nu rechts van u de sloot.  Aan 
de T-splitsing bij wkp 83 gaat u L (89/93/Beylshof 
route) over de asfaltweg. Vlak daarna gaat u  bij 
infobord “Landgoed Beyshof” L (pijl 93/Beylshof 
route) over de grindweg/eikenlaan. (Hier staat een 
zitbank (5 km)).  Na 250 m gaat u R (pijl/Beylshof 
route) door het klaphek en steek RD het weiland 
over. Ga door het volgende klaphek en volg het 
pad RD langs en door de bosrand.  Via bruggetje 
steekt u het Rijdt beekje over en volg het pad 
door de bosrand RD. Negeer zijpad rechts 
omhoog.  
 

(Even verder ziet u links tussen de bomen de hoeve 
Beylshof, die midden in het 93 hectare Landgoed 
Beijlshof ligt, dat sinds 1973 in eigendom is van de 
Stichting Limburgs Landschap).  
 

4. Aan de 3-sprong bij ijzeren hek en zitbank (6 
km)  gaat u R (witte en gele pijl)) door de 
eikenlaan omhoog.  Aan de volgende 3-sprong bij 
wkp 93 gaat u RD (95) Negeer zijpad links. Aan de 
T-splitsing bij zitbank, groot infobord en wkp 95  
gaat u L (94) over de smalle asfaltweg. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (Piet Vossenweg) 
over de doodlopende weg. Negeer zijpad rechts.  
Na 100 m gaat u bij wkp 94 L (92/Beylshof route)  
over de  grindweg langs de bosrand. Na 300 m 
steekt u via brug de Rijdt beek weer over. Via 
volgende brug steekt u de Tungelroysebeek weer 
over en loop dan bij wkp 92 RD (69) over de 
asfaltweg. Let op! Vlak vóór het eerste rechts 
gelegen huis gaat u R (rr 55) over het graspad 
langs de bosrand.   
(Als u hier bij deze woning 30 m RD loopt, dan komt 
u bij de T-splitsing waar links de St. Rochuskapel 
staat. Zie infobord).   
 

Aan de 4-sprong loopt u RD door het bos. Aan de 
5-sprong bij zitbank gaat u R over het pad door 
een open stuk bos.  
(U neemt dus het meest rechtse pad. U verlaat hier 
de wandel en de ruiterroute markering).  
 

Na 100 m passeert  u 2 zitbanken, waar u mooi 
uitzicht heeft op de meanderende 
Leubeek/Tungelroysebeek. Meteen  daarna buigt 
het pad naar links. 5. Aan de T-splitsing gaat u R 
over de brede bosweg.  
 

(Als u hier even L gaat, dan komt u  rechts bij de 
prehistorische begraafplaats/urnenveld Busjop. Via 
groot infobord komt u meer te weten over dit 
bijzonder grafveld).  
 

Negeer zijpaden. Na 300 m loopt u RD met links 
de bosrand en rechts een grote akker.  Aan de 
schuine T-splitsing gaat u R over de brede 
zandweg verder door het mooie natuurgebied 
Leudal.  Aan de 3-sprong bij wkp 9 gaat u RD (8). 
Negeer zijpad links. Via de Speckerbrug steekt u 
de Tungelroysebeek/Leubeek over.   
 

(Links aan het water staat een zitbank, een leuk 
pauzeplekje. Rechts voor de brug ziet u de 
Duivelskoel, de oudste weidepoel van het Leudal. 
Een poel waar de duivel zich op zou houden).  
 

Aan de 3-sprong bij wkp 8 gaat u L (7) over de 
brede bosweg.  Aan de volgende 3-sprong bij 
wkp 7 gaat u L (23/St. Elisabethhofroute).  Het 
pad buigt na 40 m. naar rechts.  Na 400 m. gaat u 
aan de 3-sprong RD (W).  
 

(Na 100 m ziet u (afhankelijk van jaargetijde) aan de 
overkant van de Leubeek een kruis dat in de 
kloostertuin bij de begraafplaats van het voormalige 
klooster St. Elisabeth staat).  
 

Vlak daarna loopt u bij zitbank, die rechts aan het 
fietspad staat, RD. Negeer meteen zijpaadje links 
omlaag. Vlak vóór de smalle asfaltweg (fietspad) 
gaat u L het pad omlaag. Even verder gaat u aan 
het fietspad L verder omlaag. Steek meteen na 
brug over de Leubeek de doorgaande weg over 
en ga voor de St. Elisabethmolen (zie infobordje) 
met het grote waterrad L.  
 

(Boven in de molen heeft u goed zicht op het 
waterrad).  
 

U komt meteen weer bij het restaurant, de 
sponsor van de wandeling,  waar u binnen of op 
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken.  

 
(U kunt ook nog in het bezoekerscentrum Leudal een kijkje nemen waar u o.a. het museum kunt bezoeken. Hier 
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).
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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.  


