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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u een mooi stukje langs de Uffelse Beek. Dan loopt u tussen de
velden naar het dorpje Haler waar een zitbank staat om te pauzeren. De terugweg gaat over veldwegen
waar u lekker kunt uitwaaien. Neem zelf proviand mee. U passeert onderweg voldoende rustbanken.
(Tijdens de zomermaanden kunnen langs de Uffelse Beek brandnetels groeien, doe dus een lange broek aan).
Gps afstand: 12400 m. Looptijd: 2.35 uur. Hoogteverschil: 11 m.
Startadres: Zorgboerderij De Meysebergh, Jacobusstraat 25, Hunsel.
(Links van de boerderij is een parkeerweide. De zorgboerderij heeft geen horecafunctie meer.
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466 HUNSEL 12,4 km
1. Met uw rug naar de boerderij gaat u R over de
asfaltweg. Aan de kruising RD (Jacobusstraat)
(Loop links van de weg). Negeer na 500 m. in de
bebouwde kom van Hunsel zijweg rechts
(Groelsstraat). Vlak daarna gaat u L met links van
u de Jacobus de Meerdere kerk (1839). (De kerk
had oorspronkelijk een romaanse mergelstenen toren
die rond 1300 gebouwd was. Aan het einde van de
Tweede
Wereldoorlog
werd
deze
door
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. De toren
werd herbouwd in 1951). Via brug steekt u de
Uffelsebeek over en ga dan meteen na de brug
scherp L (gele pijl) het graspaadje omlaag. Na 40
m. gaat u L over het graspad met links van u de
beek. Volg nu bijna 3 km het pad langs de beek.
(Het gras kan soms hoog staan). Negeer na circa
700 m. bij verbodsbord inrit rechts (verboden
toegang). Aan de asfaltweg (Sniekstraat) gaat u
R (31) en u steekt de brug over. (Links ziet u de
Uffelse watermolen, die rond het jaar 1800 stamt).
2.
Aan de kruising bij wkp 31 gaat u R
(75/Uffelsestraat). Na circa 800 m. gaat u aan de
3-sprong RD. Aan de volgende 3-sprong bij wkp
75 gaat u R (74). Meteen daarna, waar de
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L (pijl) over
het zandpad. Aan de T-splitsing bij wkp 74 gaat u
RD (72). Vlak daarna steekt u het slootje (Kleine
Renne) over en ga dan meteen L over de brede
veldweg.
3. Aan de kruising gaat u R (groen en gele pijl).
Aan de kruising in het dorp Haler gaat u L
(Fazantenstraat). (Loop links over het gras met
rechts van u het Grootbeerselbeekje. Een eindje
verder ziet u rechts bij speelveldje een zitbank, een
prima rustplaats na 5,6 km). Blijf het slootje/beekje
over het gras volgen. Voorbij enkele houten palen
steekt u RD het houten bruggetje en loop RD over
het bospad dat meteen naar rechts buigt langs
een trimtoestel. Negeer bruggetje rechts. Het pad
buigt rechts een bruggetje over en ga dan meteen
L over het grasveld langs de speeltuin. Aan de
asfaltweg gaat u L (groen) langs een zitbank.
4. Aan de voorrangsweg R over het fietspad. Na
50 m. gaat u L (groen) over de veldweg richting
Terra Sana. Negeer bosweg rechts (Terra Sana).

Negeer bij wkp 90 veldweg rechts en volg de
veldweg RD (91/groen) langs de afrastering.
Negeer weer een veldweg rechts en loop verder
RD.
Aan de kruising van veldwegen bij de
Belgische grens (plaatsnaambord Molenbeersel)
en wkp 91 gaat u L (30). (U loopt hier precies op
de grens van Nederland en België). Steek de
asfaltweg over en loop RD (groen/zwart) over de
veldweg langs een zitbank. Aan de T-splitsing bij
wkp 30 gaat u R (32). Negeer veldweg rechts en
loop RD (gele pijl). Na geruime tijd gaat u aan de
T-splitsing L (gele pijl) over de brede grindweg
(grenslijn).
5. Aan de kruising bij schuilhut (8,7km) en wkp
32 gaat u RD (34) over de asfaltweg. (Bij deze
schuilhut is informatie over “Den Electrischen Draad”
De circa 400 km lange dodendraad, die op Belgisch
grondgebied stond, liep van het Zwin bij Knokke tot
aan het Drielandenpunt in Vaals. In april 1915 werd
gestart met de werkzaamheden en op 24 juli werd de
draadversperring van stroom voorzien. De middelste
versperring, waar 2000 volt op stond, telde circa vijf
draden. Aan beide zijden van deze versperring stond
op ongeveer anderhalve tot drie meter een
evenwijdig lopende versperring waar op de draden
geen of lage stroom (schrikdraad) stond. Honderden
lieten het leven aan de draad). Bij grenspaal steekt
u de Uffelsebeek over en volg de brede grindweg
RD. Aan de kruising bij wkp 34 gaat u L (33).
Negeer veldweg rechts en links en loop RD door
het bos. U passeert een zitbank. Negeer bospad
rechts. Steek de voorrangsweg en fietspad over
en loop bij wkp 33 RD (18) over het smalle
graspaadje gelegen tussen struikgewas Volg nu
circa 800 m. dit pad RD. Een eind verder passeert
u een zitbank.
6. Aan de T-splitsing bij zitbank (10,6km) en wkp
18 gaat u L (11) over de brede veldweg, die een
eind verder naar links buigt. Aan de 3-sprong
voor boerderij gaat u R (gele pijl). Negeer inrit
links en loop RD langs een bosrand. Negeer
volgende inrit links richting loodsen en volg de
zandweg RD. Negeer bospad rechts. Aan de 3sprong bij zitbank en Mariabeeldje loopt u RD
over de veldweg terug naar het startpunt.
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