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Het leuke dorp Heythuysen, dat een regiofunctie heeft, ligt aan de rand van het prachtige Leudal. Via het 
gezellige centrum loopt u naar de rand van het dorp. Bij het gemeentehuis verlaat u het dorp en u loopt 
meteen de mooie natuur in. Via o.a. een mooi heidegebied loopt u naar hoeve Kloosterhof waar een 
bakhuisje en picknickbanken staan. Via leuke bospaadjes komt u bij de St. Ursulamolen, een prachtig 
plekje. De terugweg gaat verder door het prachtige natuurgebied Leudal. Als laatste wandelt u nog door 
het gebied van de Tungelroysebeek.  
 

 
 
Startadres: Koffiefans, Coffee and More, Dorpstraat 104, Heythuysen. Tel: 06-83792103. Geopend: Dagelijks 
vanaf 09.00 uur, donderdag en zondag gesloten.  Attentie! Parkeer buiten de blauwe zone voor de 
begraafplaats, Sint-Antoniusstraat 13, Heythuysen. Met uw rug naar de bergraafplaats gaat u L naar de 
kerk en dan  R naar Koffiefans. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,42 km  2.45 uur  15 m  15 m 
 

 
  

892. HEYTHUYSEN 12,4 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Koffiefans gaat 
u R. (Dorpstraat) over de klinkerweg door het 
levendige dorpscentrum. Negeer zijwegen. Dan 
passeert u rechts bij pleintje een oude 
waterpomp, de H. Nicolaaskerk en de Missiekapel 
(1847).  
 

(Het oudste deel van de kerk dateert uit 1507. Zie 
infobordje. De Missiekapel, nu kunstkapel, staat 
naast de hoofdingang. Zie infobordje).  
 

Meteen daarna loopt u aan de kruising bij zitbank, 
gedenkplaquette ”Sporen die bleven” en 
wandelknooppunt (wkp) 63 RD (64/Dorpstraat). 
Negeer zijwegen.  
 

(Een eind verder passeert u links (nr. 85A) het huis 
met de mooie voorgevel. Het oudste gedeelte van dit 
huis stamt uit 1770).  
 

Na 300 m steekt u aan de rechterkant via het 
zebrapad de grote rotonde bij het gemeentehuis 
van de gemeente Leudal RD over en loop RD 
(Walk 2 t/m 22).   
 

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

Meteen daarna gaat u bij wkp 64 R (90) over de 
doodlopende veldweg met rechts het 
gemeentehuis. Negeer zijpaden. Na 500 m loopt u 
het bos in. Let op! Meteen daarna gaat u R over 
het  bospaadje met even verder rechts van u een 
mooi ven. (Bij het ven staat een zitbank). Aan de 
smalle asfaltweg gaat u L. Negeer  meteen 
graspad links.  Na 300 m, waar de asfaltweg naar 
links buigt, gaat u aan de 4-sprong R (pijl) over de 
bosweg. Meteen daarna  passeert u  2 

veeroosters/klaphekjes en u loopt een 
begrazingsgebied binnen waar u mogelijk 
Galloway runderen en/of Ijslandse paarden 
tegenkomt. Na 150 m gaat u de kruising bij 
infobord en wkp 20 via veerooster/klaphek L 
(22/W)  over de bosweg. Aan de 3-sprong bij 
wandelmarkeringspaal gaat u RD. (U verlaat hier 
de wandelmarkeringen). 
 

2. Aan de volgende 3-sprong bij volgende 
wandelmarkeringspaal loopt u RD (22/W).  Meteen 
daarna gaat u aan de Y-splitsing R (pijl/W) over 
het pad door het heidegebied.  Aan de T-splitsing 
gaat u L het zandpad omhoog. 
 

(U verlaat hier weer de wandelmarkeringen. Boven 
heeft u rondom mooi uitzicht over de heide. Rechts 
beneden ziet u een vennetje. Een eindje verder 
passeert u rechts een infobordje ”Herstel Bosven 
Leudal”. Zeker even lezen).   
 

Let op! Vlak vóór de bosrand en waar het 
zandpad naar rechts buigt, gaat u L het smalle 
zandpad omlaag. Vlak daarna loopt u aan de 
bosrand RD. Meteen daarna gaat u bij 
bremstruiken R over het zandpad door het 
heidegebied.  Aan de T-splitsing bij twee hoge 
sparren gaat u L.  Aan de kruising gaat u R.  Na 
150 m buigt het pad naar links met links de 
bosrand.  Aan de T-splitsing voor afrastering gaat 
u R. Via veerooster/klaphek verlaat u bij infobord 
het begrazingsgebied. Meteen daarna aan de 
volgende T-splitsing bij de carréhoeve 
Kloosterhof (18e eeuw)  en bij wkp 22 gaat u L 
(48) en u passeert meteen links picknickbanken 
en een bakhuisje (zie infobord). Let op! Meteen 
voorbij links gelegen parkeerplaats gaat u R over 
het voet- grindpad.  

https://www.koffiefans.com/
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 (U loopt dus niet verder door de eikenlaan).  Aan de 
T-splitsing bij “dartelweide” en voor het 
voormalig klooster St Elisabeth (nu 
verzorgingshuis St Elisabeth/stichting Land van 
Horne) gaat u L over de smalle asfaltweg met 
even verder rechts van u een gracht.  
 

(Als u hier aan de T-splitsing R gaat, 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). 
    

Waar de gracht naar rechts buigt, gaat u R over 
het grindpad met links een trafohuisje. Aan de 4-
sprong gaat u R over de klinkerweg/brug. Meteen 
na de brug gaat u R over het grindpad. U passeert 
een groot Mariabeeld en het restant van de  
achthoekige kapeltoren (15e eeuw/afgebroken in 
1801). Bij de voorkant (nr. 1) van het voormalig 
klooster gaat u L over de klinkerweg.  
 

(Het voormalige klooster St. Elisabeth werd in 1578 
verwoest. Vanaf 1603 begon de wederopbouw).  
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R. Meteen 
daarna gaat u L over het grindpad en u steekt 
weer de gracht over. Aan de 4-sprong gaat u RD,  
u verlaat het voormalige kloosterpark en loop dan 
RD over het vlonderpad. Steek via 
oversteekplaats de doorgaande weg over.  Voor 
restaurant St. Elisabeth’s hof, een leuke 
pauzeplek na 6 km, gaat u L over het trottoir    
 

(Rechts ziet u de St. Elisabethmolen met het grote 
waterrad. De route volgend passeert u meteen rechts 
het bezoekerscentrum Leudal/Leudalmuseum en   
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) 
 

3. Voorbij de grote parkeerplaats Leudal, waarop 
een waterpunt van WML staat, gaat u bij ANWB 
paddenstoel en wkp 14 R (61) over de bosweg. 
(Loop over het rechts gelegen pad langs de paaltjes. 
Even verder passeert u rechts picknickbanken, die 
aan de rand van de grote parkeerplaats staan).  
Negeer  zijpaden. Na 400 m gaat u aan de kruising 
bij infobord R (pijl) omlaag. Aan de 3-sprong bij 
zitbank en houtsculptuur gaat u L en u passeert 
weer enkele infobordjes. Aan de T-splitsing bij 
wkp 61 gaat u R (56). Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong L (56).  Aan de 4-sprong gaat u R (pijl/W) 
en via brug steekt u de Leubeek over. Bij zit-  
picknickbanken steekt u bij de stuw de Leubeek 
weer 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 RD (57). 
Boven aan de 3-sprong bij wkp 57 gaat u RD (59). 
Aan de kruising bij groot infobord RD (pijl).  Na 25 
m gaat u R over het bos- grindpad.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij picknickbanken loopt 
u RD de smalle asfaltweg omlaag. Negeer vlak 
daarna zijpad rechts. Aan de 4-sprong gaat u bij 
verbodsbordje L over de bosweg. Negeer na 100 
m zijpad links. Let op! Na 5 m gaat u R over het 
smalle bospad. (In 2017 lag hier aan het begin van 
het pad een omgevallen boom, waar u omheen kunt 
lopen). Na 100 m gaat u aan de T-splitsing L het 
heuveltje omhoog en weer omlaag. Aan de 4-
sprong RD.   
 

4. Let op! Na 100 m, waar het pad naar links buigt, 
gaat u R over het paadje.  Na 30 m gaat u aan de 
3-sprong L het bospaadje omlaag. Aan de 
kruising met bosweg loopt u RD over het pad 
door het naaldbos.  Na 200 m gaat u aan het eind 
van het pad R over de smalle asfaltweg met links 
de voormalige camping Leudal, die nu zorgt voor 
de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. 
Steek bij wkp 81 de voorrangsweg over en loop 
RD (6) over de klinkerweg, die meteen een 
veldweg wordt.  Negeer bij gekapt bos (2017) 
zijpad rechts. 50 meter verder gaat u L over het 
pad met links een houtwal (2017). Aan de kruising 
gaat u R over de bosweg. Aan de 3-sprong gaat u 
L (pijl/W) richting de Busjop. Bij wkp 26 gaat u R 
(1/W) over de smalle asfaltweg. Meteen daarna 
gaat u  L (pijl/W) over de bosweg en negeer dan 
meteen ruiterpad rechts. Aan de Y-splitsing gaat 
u R (W). Aan de kruising bij asfaltpad en wkp 1 
gaat u RD (79/W) over de bosweg. Na 600 m gaat 
u voorbij picknickbank aan de 3-sprong bij wkp 
79 RD (78) verder door de bosrand. Aan de 
kruising bij wkp 78 gaat u RD (96/W) met rechts in 
het natuurgebied/weiland een waterpoel. Negeer 
bij klaphek breed graspad rechts en loop RD 
(pijl/W) met links de bosrand. Negeer na 250 m 
klaphek/bospad links.  
 

5.  Even verder gaat u in het bos bij wkp 96 R (94) 
over het bospaadje.  Ga door het klaphek en volg 
RD het graspad door het begrazingsgebied. (Vlak 
voor klaphek kunt u links een paadje inlopen naar het 
mooie ven). Ga door het volgende klaphek en ga 
dan meteen R (pijl/W) over het pad met links de 
bosrand. Het pad buigt naar links. Aan de 
asfaltweg gaat u  L (94/W). Vlak daarna gaat u  
aan de 3-sprong bij wkp 94 R (92/W). Na 300 m 
steekt u via brug de Rijdtbeek over en loop RD. 
Na 100 m steekt u via volgende brug de 
Tungelroysebeek over en loop dan bij wkp 92 RD 
(69) over de smalle asfaltweg. Aan de T-splitsing 
bij de Rochuskapel (zie infobordje) en wkp 69 
gaat u L (68).   
 

(Als u R gaat, dan komt u na   200 m aan de 4-
sprong bij boscafé de Busjop, een begrip in de regio. 
Een leuke pauzeplek met terras 
 

De route volgend passeert u na 100 m links het 
bedrijf Helico (grote loodsen) met een 
helikopterlandingsbaan).  
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Aan de doorgaande weg gaat u R en meteen 
daarna steekt u deze weg via oversteekplaats 
over en loopt u bij wkp 68 RD 
(67/Eykersstokweg). Voorbij huisnr. 20 en 
tegenover de Wingerdstraat gaat u L het grindpad 
omlaag, dat even verder naar rechts buigt.  
Negeer zijpaden. Na ruim 400 m, meteen voorbij 
het rioolgemaal Heythuysen en voor brug,  gaat u 
aan de 3-sprong  R over het smalle grindpad met 
links de 25 km lange Tungelroysche Beek, een 
zijbeek van de Maas.  U passeert een eind verder 
een zitbank. Voorbij twee zitbanken gaat u aan de 
Y-splitsing R  het  grindpad omhoog richting  
dorp.  Loop aan de rand van de bebouwde kom 

RD (Van der Meerstraat).  Aan de T-splitsing gaat 
u L (Graaf van Hornelaan). Aan de  voorrangsweg 
gaat u R (Stationsstraat).  Na 100 m aan de 3-
sprong bij platanenlaan en bij heel grote 
zwerfsteen gaat u L (Stationsstraat).  Na bijna 150 
m gaat u  R (Notaris Ruttenlaan). 50 m verder gaat 
u aan de 3-sprong L (De Gaard). Negeer zijwegen 
en loop RD (De Gaard later Eduard van 
Wegbergplein) over de klinkerweg. Aan de T-
splitsing gaat u R (Dorpstraat). Bij huisnr. 2 komt 
u weer bij Koffiefans, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
 
 

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.   

 
 

 


