
 

 

De oostlus van de Heyerkapelroute te Stramproy (13,2 km) 
01 De oostlus start bij de Sint-Willibrorduskerk op het Kerkplein. Verlaat het Kerkplein via de 

westzijde (de toren bevindt zich aan de westkant van de kerk). De Doctor-Schaepmanstraat in. 

 In de Reinenstraat staat het monumentje Scheepje de Levens (WS34bP4). 

02 Einde Doctor-Schaepmanstraat linksaf (Veldstraat). Na 50 meter kruispunt oversteken en volg 

onverharde weg. 

03 Einde zandweg rechtsaf (Neelestraat). Na 200 meter staat rechts de Breyvinkapel (WS05kS1). 

04 Volg de Neelestraat en sla de eerste verharde weg links in. 

05 Na honderd meter gaat u linksaf over het zandpad (Breyvin). De zandweg maakt een bocht naar links 

en daarna naar rechts. 

06 Het kronkelende zandpad eindigt aan de provinciale weg (Frans-Strouxstraat). Steek de weg over en 

ga linksaf via het fietspad richting dorp.  

07 Eerste weg rechtsaf (Houtbroek). 

08 T-splitsing met beklinkerde zijweg rechtdoor blijven gaan. 

09 Y-splitsing in het Houtbroek rechts aanhouden. 

10 T-splitsing van verharde wegen rechts aanhouden. 

11 Kruising rechtdoor, verharde weg wordt zandweg. Hier staat rechts het Kattekruûs (WS14uP1).  

12 T-splitsing zandwegen linksaf en de zandweg blijven volgen. 

13 Voorrangweg rechtsaf (Isidoorstraat), het fietspad volgen richting Haler.  

14 Eerste verharde weg linksaf (Isidoorstraat). Bij de kruising staat het Waalekruûs (WB03uS1). 

15 Volg de verharde weg, einde rechtsaf (Molenweg). 

 Aan de linkerkant staat enkele tientallen meters richting Haler het Helmonderskapelke (WS19kP1).  

16 Eerste weg rechtsaf, dit is na pand Molenweg 23 (Wisbroek). 

17 T-splitsing rechtdoor (Wisbroek). 

18 Volgende splitsing links aanhouden. 

19 T-splitsing linksaf (Ellerweg). Op de splitsing staat het Moeënekruûs (WS06uS2). 

20 Eerste weg rechts (Soutsweg). Niet de klinkerweg nemen.  

21 Drie splitsingen rechtdoor (Soutsweg). 

22 T-splitsing rechtsaf (Vloedmolenweg). Na 100m staat aan de rechterkant het Neelkeskapelke (WS17kP1). 

23 Na 700 meter, na verbouwde boerderij, linksaf, de onverharde weg (Kwekerijweg) nemen. 

24 Einde onverharde weg, de provinciale weg (Amentstraat) oversteken en linksaf richting Stramproy. 

Hier staat het Romeinskruûs (WS04uS4). 

25 Na 100m, T-splitsing rechtsaf (Savelveld). 

26 Na 100 meter rechtsaf de zandweg (Stramproyergrensweg).  

In de Savelveld  staat het Woenwagekruûs (WS32uP2) en in de Hoverveld staat Het Eeuwige Licht 

kapel (WS33kP2). 

27 Tweede T-splitsing van zandwegen linksaf.  

28 Verharde weg (Savelveld) rechtsaf.  

29 Kruispunt linksaf (Bergerothweg). Hier staat links het Èggelekruûs (WS16uS1). 

30 Kruising Beeleweg en Mariastraat rechtdoor (Bergerothweg). Hier staat het Dirksnellekruûs (WS10uS2). 

31 Eerste weg rechtsaf (Karel-Doormanstraat). Vóór de volgende kruising staat aan de rechterzijde de 

beeldengroep de Franse-Zusters (WS22bG4). 

32 Kruispunt linksaf (Prinses-Marijkestraat). 

33 Voorrangsweg linksaf (Julianastraat). Op dit punt staat links het Lieënkruûs (WS11uS4). 

34 Na 200 meter bij rotonde rechtsaf (Wilhelminastraat). 

35 Wilhelminastraat blijven volgen. 

Vóór pand Wilhelminastraat 28 staat het Vervedoorkeskruûs (WS15uS1). 

36 Kruispunt rechtsaf (Molenweg). Bij de kruising staat de Maoskapel (WS12kS2) en de Sint Jansmolen. 

37 T-splitsing linksaf (Oude-Trambaan).  

In omheinde tuin links staat het Heilig-Hartbeeld (WS24bP2). Na de tuin is de begraafplaats. Hier staat 

links het Aafsjeidskruûs (WS29uK4) en rechts op de muur de Hemelvaart (WS23bK2). Op de begraafplaats 

staat links bij de ingang het Graafkruûs (WS27uK4). 

38 Voorrangsweg rechtsaf (Frans-Strouxstraat). Na ca. 270 m aan de rechterkant de Notre-Dame 

Banneux (WS36bP2).  



 

 

39 Meteen na de kerk linksaf het Kerkplein op, tegen de noordzijde van de kerktoren staat het 

Missiekruûs (WS20uK2). Op de torendeur aan de westkant zit het monument de Zouaven (WS28bK4).  Aan 

de zuidzijde van het Kerkplein is de Albert (Bèr) Hoeben Passage. De passage geeft toegang tot een 

achtertuin. Aan de rechterkant tegen de wand hangen reliëfs Van Geleuken (WS30bS2). Op het Kerkplein 

eindigt de oostlus van de Heyerkapelroute. 


