
 

 

Wandeling vanuit Landgoed Lemmenhof 

(5½ km, 10 km, of 15 km) 
 

Ellburg, De Krang, Weerenbroek en Heijkersbroek 
Het is een Midden-Limburg geheimpje, dat we maar met weinig mensen willen delen: de 

prachtige natuur rondom de dorpen Ell en Swartbroek in de buurt van Weert. Hier vind je nog 

broekbossen met vennen, uitgestrekte ruige weilanden en landgoederen. Het kan er 

oorverdovend stil zijn en dat willen we eigenlijk graag zo houden. 

Maar vooruit, deze keer willen we je wel kennis laten maken met dit wandelparadijsje in de 

natuurgebieden van Ellburg, De Krang, de Weerenbroek en de Heijkersbroek. En met de natuur 

van het Landgoed Lemmenhof zelf.  

Een route, drie afstanden 

Je kunt kiezen uit drie varianten, die verschillen in lengte. 

• Route 3 (14,6 km). De meest complete route. Hier zie je alles! 

• Route 2 (9,7 km). Hierbij steek je halverwege de route af en zie je alles behalve de Krang. 

• Route 1 (5,5 km). Hierbij steek je nog meer af en zie je alleen Ellburg (en een heel klein 

stukje Heijkersbroek). Deze route is ook gemarkeerd met gele pijltjes. 

De routebeschrijving volgt route 3. Na ongeveer drie kwartier splitsen route 1 en 2 zich af. Volg 

de beschrijving van de verkorte versies die je aantreft na 2,7 km. 

Meer weten? Check Bestemming Buitenlucht! 

Wil je meer weten over de wandelroute, kijk dan op Bestemming 

Buitenlucht. Daar tref je een uitgebreid artikel met foto’s en 

achtergrondinformatie over het landschap.  

In de routebeschrijving zijn sommige bezienswaardigheden gemarkeerd 

met een *. Daarover vind je meer informatie in het bijbehorende artikel. 

Raadpleeg de website (www.bestemmingbuitenlucht.nl/Wandelen-Ell-

Landgoed-Lemmenhof) of scan de QR-code. 

GPX-bestand en wandelkaartje 

Op de website is een gratis GPX-track te downloaden. Op de laatste bladzijde van deze 

routebeschrijving vind je een wandelkaartje. 

Startpunt 

Het start- en eindpunt van deze route is Landgoed Lemmenhof, Kampstraat 10 in Ell. Ook niet-

verblijfsgasten kunnen bij Landgoed Lemmenhof parkeren en starten. Je hoeft je niet te melden 

bij de receptie. Er is een oplaadpunt voor elektrische auto’s aanwezig.  

http://www.bestemmingbuitenlucht.nl/Wandelen-Ell-Landgoed-Lemmenhof
http://www.bestemmingbuitenlucht.nl/Wandelen-Ell-Landgoed-Lemmenhof


Routebeschrijving 
   

 Start Start op de parkeerplaats en verlaat Landgoed Lemmenhof* aan de achterzijde. 

Loop het “Lemmenbos” in. Bij een splitsing van paden links aanhouden (richting 

snelweg). Pad volgen en bij volgende splitsing ook links aanhouden. 
 0,6 km Bij een bankje rechtdoor. Pad blijven volgen, zijpaden negeren. 
 0.8 km Bij volgende bankje links aanhouden (gele route volgen). Bij asfaltweg rechtsaf. 

 1,3 km 100 meter vóór de bocht, bij paaltje 70 (6 bomen voor de bocht) rechtsaf over 

bruggetje naar Ellburg*. Pad blijven volgen. 
 1,6 km Neem het eerste pad rechts (bij een informatiebordje over Ellburg). Dit pad 

alsmaar volgen tot je bij een hekje komt. 
 2,3 km Tweemaal door een hekje en dan pad volgen langs akkerland. 
 2,5 km Negeer de eerste afslag naar rechts, maar ga hier rechtdoor. Het pad maakt na 

300 meter een bocht naar links. 
 2,9 km Bij de eerste afslag naar rechts naar informatiebord over Ellerschans*. 
  Bij de Ellerschans splitsen de drie routes: 

 

Route 1: Ellburg (Gele route 5,5 km) 

Voor Route 1: Loop rechtdoor, met de Ellerschans aan je rechterhand. Pad alsmaar 

volgen tot aan een autoweg. Steek de autoweg recht over (brug niet oversteken) en 

door een hekje. Neem eerste pad naar links. Ga bij een bankje rechtdoor en neem het 

eerste pad naar links (bij een bordje dat waarschuwt voor zwijntjes). Vervolg de route 

op het punt aangegeven met een * (bij 13,3 km). 

 

Route 2: Ellburg, Weerenbroek en Heijkersbroek (9,7 km) 

Voor route 2: Loop rechtdoor, met de Ellerschans aan je rechterhand. Pad alsmaar 

volgen tot aan een autoweg. Autoweg oversteken en meteen rechtsaf, over de brug. Na 

50 meter linksaf (bij kleine parkeerplek en bord van Kempen-Broek). Dit karrespoor 

alsmaar rechtdoor volgen tot je bij asfaltweg komt (bij een boerderij). Ga hier 

rechtdoor over grindpad/karrespoor. Vervolg de route op het punt aangegeven met ** 

(bij 9,2 km). 

 

Route 3: Ellburg, de Krang, Weerenbroek en Heijkersbroek 

Vervolg de beschrijving hieronder. 
  Wandel 400 meter terug tot de afslag die je eerder negeerde (bij 2,5 km) 
 3,3 km Neem nu wel de afslag (bij teruglopen is dit nu de afslag naar links). Vlonderpad 

volgen, na brug naar rechts en bij een poortje naar links. Pad volgen. Bij een 

boom rechts aanhouden (karrespoor). 
 4,0 km Bij asfaltweg links, daarna rechtdoor Swartbroek* in. De straat (Coolenstraat) 

helemaal uitlopen, zijstraten negeren. Je komt langs de stellingmolen De Hoop*. 

 

4,9 km Aan het einde schuin oversteken richting de Sint Corneliuskerk* en het paadje 

langs de Begraafplaats Swartbroek* in.  

 

Koffie/lunch: Eetcafé Bî-j Sanne, tegenover de kerk op de Ittervoorterweg. Geopend op 

woensdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur, zondag vanaf 10.00 uur 

 5,0 km Aan het einde van het paadje rechtsaf. Aan het einde schuin linksaf de asfaltweg 

in (niet de Ringstraat). Aan het einde links aanhouden, om een woonboerderij 

heen. Rechtdoor de bebouwde kom verlaten. 
 5,7 km Vlak vóór een zitbankje rechtsaf, natuurgebied de Krang* in. Vlonderpaden 

volgen en bruggetje over. 
 6,1 km Neem eerste bruggetje en vlonderpaadje naar rechts (50 meter) naar 

vogelkijkscherm en Roukespeelven* en weer terug. Vervolg je weg. 
 6,3 km Aan het einde bij een zandpad naar links. Een paar honderd meter uitlopen tot 

einde en daar linksaf.  
 7,2 km Bij een asfaltweg weer linksaf. 
 7,5 km Bij het eerste pad naar rechts (bij houten slagboom) en direct daarna rechtdoor. 



 7,9 km Aan het einde linksaf. Daarna bij een hekje linksaf en het veld daarachter schuin 

oversteken. 
 8,2 km Aan de andere kant van het veld door een hekje en rechts aanhouden. Pad 

alsmaar volgen (meerdere keren door een hekje) tot bij een asfaltweg. 

 8,7 km Bij asfaltweg rechtsaf, asfaltweg blijven volgen, bij zitbankje rechtdoor. 
 9,2 km Helemaal aan het einde bij T splitsing rechtsaf (Hulsweg) 

** 
 Het grindpad/karrespoor 500 lang rechtdoor blijven lopen tot aan het eerste pad 

naar links. 
 9,7 km Bij het eerste pad linksaf en na 100 meter bruggetje oversteken. Na de brug 

meteen naar rechts. Pad ongeveer 500 meter blijven volgen (bruggetjes en pad 

naar links negeren). Het pad maakt een scherpe bocht naar links. 
 10,5 km 100 meter na de bocht naar links, links aanhouden langs afrastering. Dit pad 

alsmaar rechtdoor (zijpaden negeren). Langs picknicktafel. Aan je linkerhand zie je 

de Weerenbroek*. 
 11,3 km Aan het einde, bij een slagboom en een breed pad linksaf. 

 11,4 km Bij een open plek bij paal met knooppunt 39 (parkeerplaats) linksaf, direct na de 

parkeerplaats rechtsaf richting de Visvijver Heijkersbroek*. 
 11,5 km Bij de vijver links, het pad langs het water volgen.  

Hier even opletten: we wandelen ongeveer 400 meter langs de vijver tot aan de 

overkant. Het pad maakt eerst een flauwe bocht naar links, dan een hoefijzer 

naar rechts en dan weer een flauwe bocht naar links en een flauwe bocht naar 

rechts. 
 11,9 km Schuin aan de overkant van waar we begonnen zijn, maakt het pad een duidelijke 

scherpe (haakse) bocht naar rechts. Hier nemen we het paadje omhoog. Boven 

staat een paal met een oranje kop en iets verder naar rechts een paal met 

knooppunt 37. Neem het pad richting knooppunt 36, van de vijver weg. 
 12,4 km Na 500 meter bij een splitsing van paden rechtsaf. Ga bij het eerste kruispunt van 

paden rechtdoor. 
 12,7 km Ga bij het volgende kruispunt linksaf. Na 100 meter linksaf een vlonderpad op. Je 

hebt hier een mooi zicht op de heringerichte Heijkersbroek*.  
 12,9 km Aan het einde van het vlonderpad linksaf. Dit pad rechtdoor (pad naar rechts 

negeren). Het pad maakt een bocht naar links. 
 13,3 km 100 meter na de bocht naar links een pad rechtsaf (bij oranje paaltje en een 

waarschuwingsbord voor zwijnen). 

* 
 Na 20 meter door een hekje en langs voetbalveldje. Bij bestrating naar links en 

daarna de eerste naar rechts (Breederkamp). 
 13,6 km Aan het einde rechtdoor het fietspad op. Bij parkeerplaats en afvalcontainers 

rechts aanhouden via het trottoir. 

 13,7 km Bij de bushalte rechtsaf langs het kerkhof.  
 

 

 

13,8 km Ter hoogte van het Heilig Hartbeeld bij de kerk oversteken via zebrapad en schuin 

de parkeerplaats oversteken. 

 

Lunchmogelijkheden: Snackpoint Elltaria met klein terrasje, woensdag tot zaterdag 

vanaf 12:00 uur geopend, dinsdag vanaf 16.00 en zondag vanaf 15.00 uur. Kebabhuis 

’t Pleintje, geopend vanaf 16.00 uur (dinsdag gesloten). 
 

 

 

 

13,9 km Langs de bushalte de Sebastiaanstraat inlopen. Deze straat 400 meter alsmaar 

rechtdoor blijven lopen tot aan het terras van De Prairie. 

 

Mogelijkheden voor versnaperingen: supermarkt, een bakker en een slager. 

Lunchmogelijkheid: Eetcafé De Prairie, dagelijks geopend vanaf 10.00 uur behalve op 

woensdag. 

 14,3 km Bij De Prairie linksaf.  
 14,4 km Na 100 rechtdoor en na nog eens 150 meter rechtsaf naar Landgoed Lemmenhof. 
 14,6 km Eindpunt.  



 Wandelkaartje 

  

Route 1 


