411. HORN 11km
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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u eerst door het mooie dorp Horn langs twee oude windmolens en
het imposante kasteel Horn met kasteelpark. Dan loopt u over veldwegen door velden en weilanden naar
de Houterhof. De terugweg gaat door het grote Vagenbos en langs het buurtschap Heide. Neem zelf
proviand mee, onderweg staan 2 zitbanken.
Startadres: Café Restaurant Graaf van Horne, Rijksweg 16 Horn.
(Tegenover en naast het café is een parkeerplaats). (Horn bereikt u via de Napoleonsweg N273).
Gps afstand: 11000m Looptijd: 2.20 Hoogteverschil: 22m
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411. HORN 11km
1. Met uw gezicht naar de ingang van het
restaurant gaat u L en aan de rotonde R door de
Haelerweg. Neem de eerste weg R (Molenweg).
Negeer een zijweg links, dan passeert u de
windmolen De Hoop. De Hoop is een beltmolen..
De zestienkante molen is in 1817 gebouwd, kort na
afschaffing van de molendwang, in de Franse tijd. Dit
was tegen de zin van de plaatselijke adel, die
meende nog steeds over molenrechten te
beschikken. Na het overlijden van de molenaar van
der Voort in 1949 maalde zijn weduwe samen met
haar dochter met de molen, iets wat zeer
ongebruikelijk was in die tijd. De Hoop heeft tot einde
van de jaren 50 van de twintigste eeuw gemalen. In
1968 kocht de gemeente de molen, om hem enkele
jaren later te laten restaureren. De molen is op
afspraak te bezoeken.
Negeer nog een zijweg links, dan passeert u de
molen De Welvaart. De Welvaart is een beltmolen.
De stenen molen is in 1865 gebouwd, op korte
afstand van de molen De Hoop. De Welvaart heeft tot
einde van de jaren 50 van de twintigste eeuw
gemalen. In 1970 kocht de gemeente de molen, om
hem enkele jaren later te laten restaureren. De
Welvaart is uitgerust met 1 koppel maalstenen; het
gevlucht heeft van Bessel-neuzen. De molen is op
afspraak te bezoeken.
Negeer alle zijwegen en volg de weg tot aan de Tsplitsing. Hier L door de Daalakkerstraat. Aan de
kruising met een rood/witte doorgang R over het
betegelde Schoolpad. Aan de T-splitsing L en na
30m R (Raadhuisplein) richting de kerk. Aan de
3-sprong voor de kerk L (Wal). Rechts doemt het
imposante kasteel op.
2. Aan de T-splitsing R door de Kasteelstraat. U
komt bij de ingang van het prachtige kasteel
Horn. Het kasteel is een van de oudste, nog intact
zijnde middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland.
De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging
aan de Maas. Het kasteel dateert vermoedelijk al uit
de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen
van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen
door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas.
De oudst vermelde heerser van het gebied rondom
het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk
van Horn. Het huidige kasteel is een ringwalburcht
met een vierkant poortgebouw, daaraan vast een
zuidelijke vleugel en twee halfronde torens. De twee
torens zijn onderling verbonden door de ringmuur. In
1789 werd het kasteel verkocht aan de familie
Magnee, oorspronkelijk afkomstig uit Luik. Deze
familie beheert het kasteel tot vandaag de dag; het

kasteel wordt nog steeds bewoond door de familie
Magnee.
Ga hier rechts de trapjes af en volg het voetpad.
Aan de 3-sprong R en u loopt links van het
kasteel. Aan de achterkant van het kasteel,
precies onder het middelste balkon, gaat u L het
graspad in tussen twee hoge struiken door. Loop
de brug over en volg het voetpad RD. Ca. 10m
vóór de afrastering L het bospad in. Aan het eind
L de brug over. Ga R door de rode ijzeren poort
en meteen R de veldweg in.
3. Neem de eerste veldweg schuin L. Na 30m,
voorbij het struikgewas, scherp L de veldweg in
langs een grote akker. De weg maakt een haakse
bocht naar rechts en naar links. Links heeft u
nog mooi uitzicht op het kasteel. Aan de kruising
met een asfaltweg RD de veldweg in. Aan de 3sprong met wat hoge bomen L aanhouden.
Negeer een veldweg links. De weg maakt een
haakse bocht naar rechts en volg geruime tijd het
graspad. Aan een onduidelijk 3-sprong L richting
wat huizen. Bij een beekje komt u aan een 5sprong van veldwegen.
4. Neem hier de tweede veldweg L tussen de
jonge bomen door. Negeer een zijpad links en
25m verder buigt de weg naar rechts. Negeer nog
een veldweg links en loop door tot aan de
asfaltweg. Hier L en we lopen Haelen binnen.
Negeer meteen een zijweg rechts en loop
omhoog. Aan de kruising met links een bordje
Broekweg L het onverharde pad omhoog. Volg
verder de veldweg naar een huis. Aan de 3sprong voor dit huis met nr. 25 L over de
asfaltweg. U passeert een parkeerplaats met
twee zitbanken, de enige pauzeplek met
zitbanken in deze wandeling (5,3km).
5. Aan de voorrangsweg R over het fietspad. Na
100m L de veldweg in langs een afrastering
(Verboden voor motorvoertuigen).
Aan de
rechterzijde begint een bos en na 50m R het
bospad in. Aan de bosrand voor een grote akker
L het bospad in. Blijf de bosrand volgen tot aan
de veldweg. Hier RD en negeer meteen een
veldweg rechts.
Aan de T-splitsing R de
doodlopende veldweg in.
U komt aan de
Napoleonsweg N273. Steek de weg en nog een
asfaltweg over en ga RD de brede bosweg in. Na
geruime tijd komt u aan een kruising van
veldwegen met een bordje “Zone”.

6. Hier L en volg geruime tijd deze zandweg.
Aan de 3-sprong RD. U komt aan de 3-sprong bij
de Houterhof (7,2km). Hier RD en en ga kort
daarna L de veldweg in. Negeer alle zijwegen en
ga aan de T-splitsing R. Steek aan het eind de
verkeersweg over en ga L over het fietspad
richting een huis.
7. Bij het huis RD over het fietspad. Bij de
verkeerslichten R over het fietspad. Na 100m
steekt u L de Napoleonsweg over (N273) en ga
RD
het
graspad
in
onder
de
hoogspanningskabels door. Loop door tot aan
de verkeersweg. Steek de weg over, ga L en na
25m R de beklinkerde weg in. Aan de 3-sprong
met huisnr. 57 L de doodlopende veldweg in.
Aan het eind L over de asfaltweg.
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8. Na 150m bij 2 pilaren R de Bergerweg in en u
loopt langs een zorgcentrum. Loop onder het
gebouw door en ga RD het bos in. Negeer
zijpaden, steek RD een beekje over en ga in het
bos even vóór een stenen schuurtje L het bospad
in. Negeer zijpaden en blijf het hoofdpad volgen
en aan de 3-sprong met een pad scherp links gaat
u RD. Na 25m aan de T-splitsing met rechts een
bosweg omhoog gaat u L het bospad in. Steek
een slootje over en volg RD de bosweg langs een
wit huis. Aan het eind L over de asfaltweg.
Negeer een zijweg links. U passeert enkele fraaie
bungalows. Aan de ongelijke kruising R en u
loopt weer Horn binnen.
U komt aan de
voorrangsweg. Steek de weg over en ga L over
het fietspad. Negeer de Posthuisweg rechts. Aan
de rotonde R terug naar het restaurant waar u
nog iets kunt eten of drinken.
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