892 HEYTHUYSEN 12,4 km
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Midden in het prachtige Leudal ligt het dorp Heythuysen. Vanuit het gezellige centrum loopt u door de
winkelstraat. U verlaat het dorp en u loopt meteen de natuur in. Dan loopt u door een mooi heidegebied
naar hoeve Kloosterhof waar een bakhuisje en picknickbanken staan. Via leuke bospaadjes komt u bij de
St. Ursulamolen, een prachtig plekje. De terugweg gaat over verrassende paadjes naar het landgoed
Leudal en dan loopt u geruime tijd langs een mooi natuurgebied. Als laatste wandelt u nog door het gebied
van de Tungelroysebeek. Neem zelf proviand mee. U komt weer bij de sponsor waar u binnen of op het
terras een heerlijk ijsje of koffie met gebak kunt eten.

blz 2 van 3
Startadres: Huupkens IJs Heythuysen, Eduard van Wegbergplein 9, Heythuysen.
Parkeer op de grote parkeerplaats aan de Schoolstraat 10 Heythuysen. Vanaf de parkeerplaats gaat u R
(Schoolstraat). Aan de T-splitsing gaat u R (Dorpstraat). Meteen daarna gaat u L (Eduard van Wegbergplein) naar
de ijssalon waar u kunt starten met een kop koffie, zie ook aanbieding onderaan.

Gps afstand: 12400 m. Looptijd: 2.40 uur. Hoogteverschil: 10 m.

892. HEYTHUYSEN 12,4 km
1. Vanaf de ijssalon loopt u naar de Dorpstraat
en ga dan R (Dorpstraat). Negeer alle zijwegen.
Voorbij de kerk loopt u aan de kruising RD
(Dorpstraat). Negeer alle zijwegen. Aan de grote
rotonde gaat u RD (Walk). Na 20 m. gaat u R over
de klinkerweg achter het gemeentehuis. Aan de
kruising, aan het eind van het gemeentehuis, gaat
u L. Meteen daarna gaat u R over de veldweg.
Meteen voorbij afsluitboom gaat u R over het
smal bospaadje langs een mooi ven en een
zitbank. Aan de asfaltweg gaat u L. Negeer
graspad links. Aan de 4-sprong gaat u bij bordje
“Stiltegebied” R over de bosweg. U passeert 2
veeroosters/klaphekjes. Een eind verder gaat u
aan de kruising bij wandelknooppunt (wkp) 20 L
(22) over het volgende veerooster. Aan de 3sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u RD.
2.
Aan de volgende 3-sprong bij volgende
wandelmarkeringspaal loopt u verder RD. Na 20
m. gaat u R (pijl) over het pad door het
heidegebied. Aan de T-splitsing gaat u L het
zandpad omhoog. (Rechts beneden ziet u een
vennetje). Let op! Vlak vóór de bosrand gaat u L
het zandpaadje omlaag en loop tussen 2
alleenstaande bomen door. Loop nog even RD
door het heidegebied en ga dan na 30 m. R over
het duidelijke zandpaadje. Aan de T-splitsing
gaat u L. Aan de kruising gaat u R over de
bosweg. Aan het eind bij de bosrand gaat u L
door het weiland.
Aan de T-splitsing voor
afrastering gaat u R. Bij infobord en klaphek
steekt u een veerooster over. Meteen daarna aan
de volgende T-splitsing bij carré hoeve
e
Kloosterhof (18 eeuw) en bij wkp 22 gaat u L
(48) en u passeert picknickbanken en een
bakhuisje (zie infobord). Loop nu RD door de licht
stijgende eiikenlaan. Aan de doorgaande weg
gaat u bij wkp 48 R (14) over het fietspad.
Negeer inrit (asfaltweg) naar zorgcentrum St
Elisabeth.
(Als
u
hier
L
door
de
beukenlaan/asfaltweg loopt, dan komt
bij het
voormalige klooster St. Elisabeth. Nadat het in 1578

verwoest werd, volgde vanaf 1603 de wederopbouw.
U passeert links in het park een oude achthoekige
kapeltoren (15e eeuw/afgebroken in 1801). Aan het
einde van de nieuwbouw passeert u rechts een
statieweg en links in de tuin staat het ‘pesthuisje’,
een bijzondere tuinkapel. In dit monument uit 1682
verbleven kloosterlingen die de pest hadden. Het
klooster is nu in gebruik als verzorgingshuis van de
stichting Land van Horn)
3. Steek de voorrangsweg over en loop bij ANWB
paddenstoel RD. (Als u hier R gaat dan komt bij
restaurant St. Elisabeth’s hof, een leuke pauzeplek.
Hier ligt ook het bezoekerscentrum Leudal waar u
o.a. het museum kunt bezoeken.. Bij het restaurant
staat ook de St. Elisabethmolen met het grote
waterrad). Bij wkp 14 gaat u R (61) over de
bosweg. Het pad buigt naar links. (Negeer dus het
pad RD dat verboden is voor fietsers). Negeer
bospad links. Aan de kruising gaat u R (pijl).
Aan de T-splitsing bij wkp 61 gaat u R (56). Na 40
m.
gaat
u
aan
de
3-sprong
bij
wandelmarkeringspaal L (56). Ga aan de kruising
R (pijl). Bij zitbanken en picknickbanken steekt u
bij de stuw de Leubeek 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).
Aan de 3-sprong bij wkp 57 gaat u RD (59). Aan
de kruising bij groot infobord RD. Na 25 m. gaat
u R over het bospad. Aan de omgekeerde Ysplitsing bij zitbank loopt u RD over de asfaltweg.
Negeer zijpad rechts. Aan de 4-sprong gaat u L
over de bosweg. Let op! Negeer zijpad links en
ga 5 m. verder R over het smalle met
braamstruiken begroeide bospaadje. Aan de Tsplitsing gaat u L het heuveltje omhoog Aan de
kruising van bospaadjes RD.

4. Aan de T-splitsing gaat u R. Na 20 m. gaat u L
over het bospaadje langs een 3-stammige dunne
boom. Aan de kruising met bosweg loopt u RD
langs een naaldbos. Ga aan het eind R en vlak
daarna gaat u RD over de asfaltweg langs
Landgoed Leudal. Steek de voorrangsweg over
en loop RD (ruiterroute). Negeer zijpad rechts.
Neem dan het eerste pad L. Aan de kruising gaat
u R over de bosweg.
Aan de 3-sprong bij
wandelmarkeringspaal gaat u L richting de
Busjop. Bij wkp 26 gaat u R (1) over de asfaltweg.
Na 30 m. gaat u L (pijl) over de bosweg. Negeer
bospaadje links.. Aan de kruising bij wkp 1 gaat u
RD (79). Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong
bij wkp 79 RD (78). Aan de kruising bij wkp. 78
RD (96). Negeer breed graspad rechts.
5. U loopt het bos in en ga na 10m bij wkp 96 R
(94) over het bospaadje. (Bijna aan het eind van het
bos kunt u links een paadje inlopen naar een mooi
ven). Ga aan het eind door het klaphek en volg
RD het graspad. Ga door het volgende klaphek en
ga dan R over het pad. Aan de asfaltweg gaat u
L (94). Aan de 3-sprong bij wkp 94 gaat u R
(92/Beylshof route). Na 300 m. steekt u via brug
de Rijdt beek over. Via volgende brug steekt u de
Tungelroysebeek weer over en loop dan bij wkp

blz 3 van 3
92 RD (69) over de asfaltweg. Aan de T-splitsing
bij de Rochus kapel (tot 1850 Sint-Anna kapel/zie
infobord) en wkp 69 gaat u L (68). U loopt weer
Heythuysen binnen. Steek de voorrangsweg over
en ga R. Meteen daarna gaat u bij wkp 68 L
(67/Eyker Stokweg). Voorbij huisnr. 20 gaat u L
over het grindpad. Negeer alle zijpaden. Aan de
3-sprong voor de brug over de Tungelroysebeek
gaat u R. U passeert enkele zitbanken. Aan de 3sprong gaat u R richting dorp. Loop dan RD
(Van der Meerstraat). Aan de T-splitsing gaat u L
langs een garage. Aan de voorrangsweg gaat u R
(Stationsstraat).
Aan de 3-sprong bij grote
zwerfsteen gaat u L (Stationsstraat). Neem nu de
eerste weg R (Notaris Ruttenlaan). Neem
vervolgens weer de eerste weg L (De Gaard).
Loop RD over het paadje en dan gaat u R (Eduard
van Wegbergplein). U komt weer bij Huupkens
IJs, de sponsor van deze wandeling, waar u nog
een heerlijk ijs kunt eten.
Op vertoon van deze wandeling ontvangt u een
heerlijke Gezond Vers Fruit coupe met korting voor
€5,80 of een goede kop koffie of cappuccino met
oma grietjes appeltaart met slagroom met korting
voor €4,40.
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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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

