
 

 

Wandeling Leur en Hernen ± 8 km 
 
Je start bij Restaurant De Leurse Hof 
 
 
Start 
Als je met je rug naar de Leurse Hof staat, loop je op de  
asfaltweg naar rechts op de Leurse weg. 
Je volgt deze weg totdat je de eerste half verharde laan 
links ziet.  
 
Loop de laan op. Deze laan loopt richting Boerderij ’t Hof. 
Loop het erf niet op, maar ga net voor het erf aan de 
linkerkant de eikenlaan op. Dit is een smal bospaadje. 
 

 
Ingang van de eikenlaan 

Aan het eind van de eikenlaan loop je een klein bruggetje 
over.  
 
Het riviertje wat hier stroomt heet de Elst. De Elst voedt 
zowel de kasteelgracht van kasteel Wijchen als van 
kasteel Hernen.  
 
Je vervolgt je weg. Je gaat op de asfaltweg naar rechts. 
 
 

Aan je rechterzijde zie je vakantieboerderij de Merwerd en 
de Leurse Angus Boerderij. Hier wordt het Leurse 
Aberdeen Angus vlees verkocht en zijn ook andere 
streekproducten te koop.    
 
Hier loop je een stukje verder door en sla je rechtsaf het 
Leurse Bos in. 
 
Aan de linkerzijde zie je Huis te Leur. Het huis werd in 
1778 gebouwd in opdracht van Christiaan W.H.E. baron 
van Balveren. Via een aantal verervingen bleef het huis 
tot 1920 in bezit van de familie van Balveren. Sinds 1920 
is Leur in het bezit van familie Verschuer.  
Het is momenteel particulier bewoond en niet openbaar 
toegankelijk. 
 

 
Huis te Leur 

Na Huis te Leur volg je het bospad tot aan de slagboom. 
 

 
Linksaf bij de slagboom 

Bij de slagboom sla je linksaf op de Achter Losweg. 
Aan het eind van deze weg ga je naar links het Kavelpad 
op. Direct hierna ga je weer naar links op de Puitsestraat.   
 
Bij de driesprong ga je rechts af. Je blijft deze asfaltweg 
volgen. 
 
Aan je linkerkant zie je woonzorgvoorziening de 
Meerenburgh. Een kleinschalig particulier verpleegtehuis. 
Rechts ligt het Hernense meer, dit is vroeger ontstaan 
door een rivierdoorbraak. Het is rijk aan vis en je vindt er 
veel watervogels. 
 
Direct voorbij het Hernense Meer sla je naar rechts de 
Molenhoek op richting het Hernense Bos, eigendom van 
Geldersch Landschap & Kasteelen. 
 

 
Rechtsaf op de Molenhoek 



 

 

De weg buigt naar links richting de molen. Je loopt dit pad 
uit tot dat je bij de Hernense Molen uit komt. 
 

 
Hernense Molen 

De Hernense Molen dateert uit 1749 en is een 
beltkorenmolen. De toevoeging ‘belt’ komt van het 
heuveltje waarop de molen lijkt te staan. Het is er feitelijk 
als een riem (belt) omheen gelegd. Omdat Hernen in de 
oorlog redelijk is ontzien door de Duitsers is zijn 
oorspronkelijke staat zeer goed in takt gebleven.  
 
Na de molen sla je rechtsaf richting de witte slagboom 
van Geldersch Landschap en volg je het bospad. 
 
Hernen ligt op een rug van opgestoven rivierzand uit de 
Maas. Het Hernens bos bestaat voornamelijk uit 
eikenhakhout en grove dennen. De grove dennen zijn in 
het verleden aangeplant voor de productie van stuthout 
voor de mijnbouw. 
 
 
 
 

Bij de eerste viersprong van bospaden ga je rechtsaf de 
beukenlaan in. 
 

 
Rechtsaf de Beukenlaan in 

Bij de volgende viersprong ga je rechtdoor tot het einde 
van het bospad.  
 

 
Rechtdoor op de 2e viersprong 

Na de slagboom van Geldersch Landschap ga je rechtsaf 
op de asfaltweg.  
 
Aan het einde van deze weg sla je linksaf. Je loopt hier 
door tot de driesprong. Op de driesprong ga je rechts de 
van Balverenlaan op.  
 
 

Je loopt hier door over de asfaltweg totdat je iets voorbij 
vakantieboerderij de Merwerd bent. Je loopt hier links het 
onverharde kerkenpad op. 
 

Een kerkenpad is van vroeger uit de kortste route naar de 

kerk.  

 

 
Linksaf het kerkenpad op 

Bij de Y-splitsing ga je rechts over het bruggetje dat weer 
over rivier de Elst heen gaat. Aan het eind van het pad, ga 
je de asfaltweg weer op naar links (van Balverenlaan).  
 
Aan je linkerkant zie je de Kerk te Leur. Het kerkje wordt 
niet alleen gebruikt voor kerkdiensten, maar ook voor 
huwelijks- en gedenkdiensten. Ook is het kerkje zeer 
geschikt voor concerten, culturele bijeenkomsten en 
voordrachten. Tegenover het kerkje is het 
Ontmoetingscentrum Bakhuis Leur. Het is gevestigd in 
een oude Vlaamse schuur. Tijdens de openstelling 
worden lekkernijen gebakken in de historische 
Takkenbosoven uit 1840.  
 
Je loopt door tot dat je weer terug bent bij de Leurse Hof. 
 


