Trage Tocht Leudal
Auteur: Rob Wolfs
Zelster beek, Leubeek en Litsberg
We maken een mooie wandeling in een pittoresk Limburgs beekdallandschap. De route
begint bij het bezoekerscentrum Leudal met veel informatie over routes en natuur in dit
gebied en steeds wisselende tentoonstellingen. De beken kronkelen er hier nog lustig op
los. Met een beetje geluk is dit de plek om een ijsvogel te spotten. We zien bij de beken
kwelmoerasjes en elzenbroekbos en tegen de helllingen loofbos met varens. Bij de
overgang van de Zelsterbeek naar de Leubeek komen we langs de Litsberg, een
favoriete speelplek. Litsen betekent in het Limburgs naar beneden glijden; het
hoogteverschil is hier bijna 10 meter. Verderop passeren we de Leumolen of ook wel Sint
Ursulamolen. Het houten drijfwerk van de oliemolen is ongeveer 150 jaar oud. De molen
kan 's zomers bezichtigd worden. Op het tweede deel van de tocht lopen we door een
veel rustiger deel van het Leudal. Via het Lange Pad, een oude doorgaande weg van
Neer naar Heythuysen die dateert uit de Romeinse tijd, keren we terug naar het
bezoekerscentrum.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats of de bushalte loop je in de richting van bezoekerscentrum
Leudal en restaurant St. Elisabeth’s hof. Je passeert de gebouwen en de molen tot je niet
verder kunt. Daar ga je linksaf door een klaphekje en je volgt een bospad. Bij kp 23 een
paadje naar rechts negeren en direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden. Aan het
eind bij kp 58 linksaf. Houten bruggetje over en het pad vervolgen. Nu op een driesprong
links aanhouden richting 61. Even daarna bij kp 61 rechtdoor. Direct daarna een breed
pad oversteken en rechtdoor. Op een volgende kruising met een breed ruiterpad ook
rechtdoor. Nu zijpaden negeren en rechtdoor tot je het bos uitkomt. Je kruist een beek en
je volgt het pad tussen de velden. Doorlopen tot een asfaltweg.
2. Hier ga je rechtsaf. Even daarna niet de brede grindweg naar een huis maar direct
daarna een smal paadje naar rechts langs een hek van prikkeldraad. Al snel meebuigen
naar links. Je hebt even grasland aan je rechterhand en verderop weer door bos. Dit
kronkelpaadje blijven volgen tot een driesprong. Hier ga je rechtsaf (markering netwerk).
Dit paadje steeds blijven volgen. Ook op de driesprong bij kp 12 rechtdoor. Doorlopen tot
het pad naar beneden gaat. Op de splitsing daar rechts aanhouden, je komt even bij een
bocht van de beek. Nu weer doorlopen tot een driesprong bij een paaltje met markering
en hier rechts aanhouden. Je komt bij een bankje uit op een breed bospad. Hier ga je bij
kp 20 rechtsaf.
3. Je gaat een brug over en direct daarna bij kp 63 linksaf langs een houten
voetgangerssluis en een bordje ‘Leudal’. De beek aan je linkerhand. Nu op een driesprong
links aanhouden, een breder bospad. Je blijft dit pad volgen met de beek aan je
linkerhand tot een voetgangersbaileybrug. Hier ga je linksaf de brug over. Het pad buigt
naar rechts en gaat omhoog. Je passeert een voetgangerssluis en gaat rechtsaf. Kort
daarna op een driesprong opnieuw rechtsaf. Op een Y-splitsing links aanhouden en je
komt uit op een ander pad. Hier ga je rechtsaf, je passeert de zandglijbaan en de
beekbocht in de diepte. Je neemt direct na die bocht het eerste paadje naar rechts langs
een bordje ‘Leudal’ met aan je rechterhand beneden de beek. Op een splitsing ga je
rechtsaf steil naar beneden naar de beek toe. Voor de beek ga je linksaf. Nu blijf je de
kronkelende beek zoveel mogelijk rechts aanhoudend volgen. Het pad buigt dan van de
beek af. Je komt bij een driesprong uit op een breder pad, kp 53.
4. Hier ga je rechtsaf en direct daarna bij een driesprong met een bankje rechtdoor. Je
passeert een voetgangerssluis en aan het eind kom je bij kp 56 uit bij de Leumolen. Hier
ga je linksaf, een breed grindpad. Op de driesprong bij kp 57 rechtdoor. Doorlopen tot je
uitkomt bij een asfaltweggetje. Daar schuin naar rechts tussen een bank en een hek van
prikkeldraad, een smal bospaadje in, licht omhoog. Je komt uit op een breder bospad.
Hier linksaf. Nu op een splitsing bij een open veld rechtsaf, een smal bospaadje (kan flink
begroeid zijn in de zomer). Op kruising rechtdoor. Aan het eind rechtsaf en even daarna
op een kruising linksaf, een wat breder bospad. Op een brede kruising rechtsaf. Dit brede
bospad blijven volgen tot een asfaltweg bij kp 23.

5. Hier linksaf en kort daarna voorrangsweg en fietspad oversteken. Direct daarna
linksaf, een bospad dat naar rechts buigt. Je komt uit op een ander bospad en je gaat
rechtsaf. Op kruising met een fietspad rechtdoor. Een pad naar rechts negeren en even
daarna neem je het eerste pad naar links (bij palen met witte kop). Een pad van links
negeren en even daarna meedraaien naar rechts. Op een kruisinkje rechtdoor en
doorlopen tot het eind. Hier ga je rechtsaf, een breed bospad. Nu alweer snel aan het
eind linksaf. Even daarna op een driesprong bij kp 7 verder rechtdoor. Doorlopen tot het
eind bij kp 8.
6. Hier ga je rechtsaf. Je steekt de beek over en vervolgt het pad. Een pad naar rechts
negeren en even daarna bij kp 9 rechtsaf. Daarna linksaf door een klaphekje. Je passeert
een bankje en een heuvel aan je rechterhand. Aan het eind linksaf en even daarna het
eerste pad rechtsaf. Dit pad maakt een bocht naar rechts en naar links en komt uit op een
breder bospad. Daar ga je linksaf. Je passeert een wildrooster en gaat dan rechtsaf bij kp
20. Je passeert twee keer een wildrooster. Je komt uit aan de rand van het bos en daar
ga je rechtsaf. Voor een wildrooster ga je linksaf en je volgt een pad langs de bosrand.
Op een driesprong met een pad naar links ga je verder rechtdoor in de richting van een
asfaltweg.
7. Asfaltweg schuin naar links oversteken en je loopt het Eind in. Je neemt al weer snel
de eerste onverharde weg naar rechts. Zijpaden negeren en doorlopen tot de eerste
kruising bij kp 46. Hier ga je linksaf. Op de splitsing bij kp 45 ga je schuin rechtsaf richting
43. Even daarna op een Y-splitsing links aanhouden, smaller pad. Nu op een driesprong
linksaf richting 41. Doorlopen tot een driesprong bij een markeringspijl. Daar ga je
rechtsaf naar beneden. Houten bruggetje over en pad vervolgen. Je komt bij een
bruggetje, kp 41. Voor de brug ga je rechtsaf, een smal weggetje. Bij kp 42 rechtdoor,
een breder bospad. Dit pad steeds met bochten blijven volgen tot een driesprong met een
bankje. Hier rechts aanhouden. Nu dit pad volgen tot je bij kp 7 uitkomt bij asfaltweg en
fietspad.
8. Hier ga je linksaf over het fietspad. Waar het fietspad naar links draait, neem je de
eerste weg naar rechts bij Café Goeden, Op de Bos. Direct weer schuin rechts een
bospaadje in. Je komt uit bij een bankje en kp 9. Hier ga je rechtsaf. Je gaat de beek over
en volgt het pad het bos in. Even daarna op driesprong bij kp 11 ga je rechtdoor en direct
daarna rechts aanhouden. Op een kruising rechtdoor, licht naar beneden. Aan het eind
rechtsaf, een breed bospad. Doorlopen tot je uitkomt bij een asfaltweg. Hier ga je linksaf,
terug naar de parkeerplaats of de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen,
http://www.bezoekerscentrumleudal.nl/.
Parkeren
Grote parkeerplaats bij het bezoekerscentrum/restaurant.
Openbaar vervoer
Haelen, bushalte Huize Sint Elisabeth, lijn 76 van/naar station Roermond.
Lengte van de wandeling
13 km.

Horeca onderweg
Restaurant St. Elisabeth’s hof, http://www.elisabethshof.nl/ en Café Goeden,
https://www.facebook.com/pages/Cafe-Goeden/132415553507334. Even van de route af:
restaurant de Busjop, http://debusjop.nl/.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-leudal/15879/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

