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Praktische informatie:

Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Horst-Sevenum
Stationsstraat 151
5963 AA Hegelsom
Coördinaten: 51°25'38" N   6°2'24" E

Horeca: in centrum
Bergerhof
Op den Bergen 8
5975 NS Sevenum

1. Aan einde van perron LA en na fietsenstalling ook LA (Losweg/
Industrieweg, staat iets verderop). Na even strak langs spoor 
gelopen te hebben, na huisnr 22 RA (Berghemweg). Na wat 
industrie tegenover huisnr 9 LA (Erdbrugweg). In linkerbochtje  
na huisnr 13 RA (Erverweiden). In rechterbochtje RD en na 10m 
drukke weg voorzichtig RD oversteken, volg na draaihekje smal 
pad. Vóór brugje RA en klaphekje door, graspad langs Blakterbeek 
(l) en blijf daarlangs. Aan einde LA, drukke weg, en na huisnr 30 
ook LA (Dorperweiden). Tegenover huisnr 23 RA, (Kruisweide
straat). Aan einde LA (Bosschekampstraat). Daarna op kruising  
RA (Pastoor Vullinghsstraat). Blijf deze straat RDgaand volgen, 
ook in centrum, daar ziet u links kerk met daar tegenover klein 
pleintje met horeca. Bij huisnr 45 met linkerbocht meegaan 
(Maasbreeseweg). Op kruising RA (Schoutstraat). Op kruising RD 
(ook Schoutstraat). Na huisnr 15 met linkerbocht meegaan 
(Luttelseweg). Na einde bebouwde kombord Sevenum RD, half
verharde weg langs sportveld (r) en verderop tussen akkers.

2. Na bijna 1km aan einde op asfaltwegje RA. Op Ysplitsing na 
huisnr 32 links aanhouden (Broek) en ca 30m daarna LA, landweg 
met linkerbocht naar punt van bos. 50m na die bospunt LA en 
greppelbetonplaat over, bospad. In linkerbocht, 5m voor brugje, 
RA. Aan einde RA, kort daarna maakt pad linkerbocht en loopt u 
tussen 2 greppels. Na brugje smal bosrandpad blijven volgen, 
verderop weer zo'n brugje over en daarna RD klaphekje door. 

Na de bebouwing en het gezellige centrum van Sevenum wandelt u over 
rustige asfaltwegjes, landwegen, bospaadjes en over een weilandje naar 
het Molenbeekdal, een prachtig natuurgebied met schitterende wandelpa-
den, ook langs de Molenbeek. De tocht gaat daarna door landelijk gebied 
langs de statige boerderij De Hees (een voormalige bierbrouwerij), boerde-
rijterras Bergerhof en door een bosrand naar de Heesbeemden, een 
moerassig gebied, bestaande uit broekbos en schrale graslanden met 
daarlangs de Blakterbeek. Na 500m drukke weg wandelt u door boerenland 
weer naar het station.

5 - Beekdal en beemden

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/971/911
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http://routefabriek.nl/routekaart/971/911
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Daarna over rechter graslandrand naar en door weer een klap
hekje, u ziet daar een ronde picknickbank. Daar tussen 2 houten 
hekjes dam over. Aan einde RD, asfaltwegje. In linkerbocht bij 
lantaarnpaal 410 RA en na 30m (voor bospunt) ook RA.  
Na rechterbocht op 1e pad LA, grasweg met slagboom en bordje 
Molenbeekdal, wat verderop kruist u die Molenbeek.  
100m daarna op 1e graspad RA (geel pijltje). Aan einde na 
slagboom RD, halfverharde weg. Na rechterbocht RD, asfaltwegje. 
100m daarna, direct na beekbrug, LA, wat ruige grasbaan langs 
die beek (l) en blijf daarlangs.

3. Op kruising met asfaltwegje RA en gelijk na 10m LA, graspad 
met SBBbordje Molenbeekdal. Pad buigt naar links, maakt 
rechterbocht van 180 graden en komt langs waterloop (r).  
Aan einde op weg LA, blijf deze weg, met na ca 400m bij kassen 
een rechterbocht, volgen. Daarna op 1e kruising RA (Most nrs 
688a), stil asfaltwegje, wordt verderop halfverharde landweg 
met rechter en linkerbocht. Aan einde eerst weg oversteken en 
aan overkant RA. Op 1e weg scherp LA (Gelderdijk). Na huisnr 17 
RA (Op den Bergen), verderop ziet u boerderijterras Bergerhof. 
Aan einde RA en na ca 50m LA. Na ruim 100m bij infopaneel LA. 
Op 2e bospad RA (dit is naast zijkant van Hippisch Centrum) en 
loop pad uit, negeer linker pad. Aan einde op halfverharde weg bij 
bos/akkerhoek LA en na 100m op ruime driehoekige Ysplitsing 
rechts aanhouden. 100m daarna, gelijk na wit hek, op 1e bosweg 
RA en loop weg uit.

4. Aan einde op asfaltweg LA (Bedelaarspad). Na rechterbocht ziet 
u links groot viswater/vijver. Let op: 50m vóór Kronenbergerhof 
RA, akkerlandweg en blijf deze volgen. Na 1km volgen linker en 
rechterbocht. Na die rechterbocht op 1e landweg LA (geel 27).  
Op asfaltwegje ook LA. Aan einde RA en na ca 100m LA (Hees
beemd). Direct na haaks rechter bochtje LA (bordje Heesbeem
den). Strak voor bosrand RA, ruig graspad van 100m langs beek 
(l). Na kapelletje LA, land/bosweg. 
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Na ruim 500m bij wandelpaal 15 RA, graspad met slagboom en 
loop pad uit, volg bij infopaneel rechterbocht. Na slagboom op 
asfaltwegje LA en op volgende brede asfaltweg RA. Na ca 500m 
LA (Tongerlostraat). Direct na brug over beek RA, wordt na stukje 
grasland betonplatenpad langs rechte beek. Bij 2e (bakstenen) 
brugje verder gaan langs andere kant van beek. Aan einde LA 
(Stationsstraat) en voor of na overweg RA naar station.


