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Tijdens deze vlakke afwisselende wandeling wandelt u langs de Groote Molenbeek en dan over veldwegen 
naar natuurgebied Reulsberg. Hier wandelt u door de bossen en weilanden. Het laatste stuk loopt u door 
het prachtige natuurgebied ’t Ham. Na veel regenval kan het hier drassig zijn, doe dan waterdichte 
schoenen aan.  Neem zelf proviand mee. Halverwege bij de St. Joriskapel staat een picknickbank. U kunt 
de route inkorten tot 8,2 km.  
 

Startadres: Parkeerplaats naast spoorlijn, Losweg 6,  Hegelsom. (Aan overzijde station). 
Voorbij het station is een grote parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,79 km  2.40 uur  7 m  7 m 

 
 
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 openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 
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696. HEGELSOM 11,8 km – 8,2 km 
 

(De rode paaltjes van het knopenlopennetwerk 
Horst aan de Maas worden afgekort met (mg). 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L.  
Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 6 gaat u RD (5).  Negeer 
zijwegen en blijf de asfaltweg RD (pijl) volgen met 
links de spoorlijn Venlo—Eindhoven. Na circa 400 
m verlaat u de bebouwde kom van Sevenum.   
100 meter verder gaat u meteen na de brug bij 
wkp 5 R (4) over het graspad met rechts de 
Groote Molenbeek.  Blijf nu geruime tijd de beek 
volgen. Na ruim 1 km gaat u aan de asfaltweg R 
de brug over. Bij wkp 4 gaat u L (83) over het 
graspad met links de Groote Molenbeek. Volg 
geruime tijd de beek. Na 1 km gaat u aan de 
kruising bij wkp 83 L (88) over de houten brug en 
loop RD door de mooie bomenlaan. Aan de 
grindweg gaat u L langs tuinkassen. (U verlaat 
hier de gele pijl). 
 

2. Aan de kruising gaat u R over de asfaltweg en 
u passeert weer tuinkassen. Voorbij de kassen 
gaat u bij wkp 86 L (9) door de bomenlaan langs 
de kassen. Na 600 m gaat u aan de T-splitsing L 
met rechts de spoorlijn. Aan de doorgaande weg 
(Grubbenvorsterweg) bij wkp 9 steekt u R (8) de 
spoorlijn over en ga dan meteen L (8) over de 
zandweg met links de spoorlijn. Na bijna 600 m 
ziet u aan de linkerkant van de spoorlijn 2 
groen/grijze kasten. 20 m verder gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 8 R (51) over de grindweg.  (In de 
verte ziet u al de bossen van Reulsberg).  Negeer 
zijwegen. Na 700 m gaat u aan de kruising bij 
veldkruis en wkp 51 L (50) over de veldweg.  Na 
300 m buigt de veldweg rechts langs de bosrand. 
Negeer bospaadje links. Aan de T-splitsing gaat u 
L over de bosweg.   
 

3. Let op!  Negeer na 20 m smal bospaadje rechts. 
10 m verder gaat u R over het bospad over een 
heuveltje.  Aan de 3-sprong, waar het pad rechts 
omhoog buigt, gaat u L over het bospad.  Aan de 
T-splitsing voor afrastering gaat u R over de 
bosweg. 
 

(Degene die 8,2 km loopt, gaat hier L. Aan de 
kruising gaat u R. Aan de asfaltweg gaat u L (Sint 
Jorisweg). Negeer zijwegen en loop door tot de brug. 
Ga nu verder bij **** in punt 6).    
 

In de buurtschap Dijkerheide, het oudste stukje 
Hegelsom, gaat u aan de verharde kruising bij 
picknickbank en St. Joriskapel, een mooie 
pauzeplek, RD over de grindweg.  
 

(De oorspronkelijk kapel uit 1952, die midden jaren 
60 van de vorige eeuw  is afgebroken, is  in 2012 op 

initiatief van de Heemkunde Stichting Hegelsom 
herbouwd).  
 

Negeer na 300 m zijweg links en volg de weg 
langs een ruiterpad (mg).  Na 100 m gaat u bij 
zitbank R door het klaphek en volg het graspad.  
 

4. Na volgend klaphek gaat u aan de T-splitsing L 
(mg) met rechts de bosrand.  Aan de 3-sprong, 
aan het eind van de bosrand, loopt u RD langs de 
grote akker.  Aan de T-splitsing gaat u R. Na 20 m 
gaat u L (mg) over het bospad.  (U loopt hier het 
natuurgebied Reulsberg binnen). Negeer na  
100 m zijpad rechts. 50 m verder gaat u aan de Y-
splitsing voor heuvel L.  Negeer zijpaadjes rechts 
en loop om de heuvel heen.  Aan de T-splitsing 
gaat u L over het graspad langs het 
hondenoefenterrein. Volg dan RD de asfaltweg 
langs enkele loodsen.  Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u RD (Haagweg).  Voorbij huisnr. 3 gaat u 
aan de 3-sprong L.  Voorbij boerderij wordt de 
asfaltweg een onverharde bosweg, die u RD 
volgt. Aan de asfaltweg gaat u R.  
 

5.  Meteen voorbij huisnr 6 en haag gaat u L over 
de veldweg langs een loods. De veldweg wordt 
een graspad dart u RD volgt. Aan de 3-sprong bij 
stal en zitbank gaat u RD/R over het (gras)pad dat 
even daarna naar rechts buigt.  Bij wkp 99 steekt 
u RD (93/53) de houten brug over en ga dan 
meteen L (53) door het klaphek. U loopt nu 
natuurgebied ’t Ham binnen en volg het graspad 
langs de Groote Molenbeek. (Zoek zelf het beste 
pad als het erg nat is).  Houdt rechts aan langs de 
bosrand en bij zitbank buigt het pad naar rechts 
(pijl) langs de bosrand.  Aan de 3-sprong bij 3-
stammige boom gaat u L (rood). U passeert links 
14 houten palen en aan de 3-sprong gaat u RD 
(53) door het veld.  Aan het eind gaat u door het 
klaphek en steek de brug over.   
 

6. Bij wkp 53 gaat u R (92) over de bosweg langs 
de Groote Molenbeek.   Aan het eind bij brug gaat 
u L over de asfaltweg.   
 

(In de winter kunt u hier de hoek afsnijden en RD het 
graspad langs de beek volgen tot aan de brug. In de 
zomer staan hier hoge brandnetels).  
 

Neem de eerste weg R. Vlak daarna aan de T-
splitsing bij huisnr. 15 gaat u R over de asfaltweg. 
Negeer zijweg links (Niesweg).  **** Steek de brug 
over en ga meteen L (Boutenpedje) over het pad 
met links de Groote Molenbeek.  U passeert een 
zeer dikke wilg en volg geruime tijd de veldweg. 
Aan de 3-sprong bij wkp 91 gaat u R (90). Aan de 
doorgaande weg gaat u L. Negeer zijwegen, steek 
de spoorlijn over en ga L terug naar de 
parkeerplaats. 


