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De westlus van de Heyerkapelroute in Stramproy (12,9 km) 
01 De westlus start op het Kerkplein bij de Sint-Willibrorduskerk. De toren bevindt zich 

aan de westkant van de kerk Verlaat het Kerkplein en ga rechtsaf (Monseigneur 

Nolensstraat). 

02 Einde Monseigneur Nolensstraat linksaf (Prinses Beatrixstraat).  

     Na circa 25 meter staat rechts het Herdenkingsmonument (Ws21bG4). 

03 Einde Prinses-Beatrixstraat rechtsaf (Veldstraat).  

Bij de kruising staat het Tissekruûs (Ws13uS3).  

04 Kruising Crixstraat - Beeleweg rechtdoor (Veldstraat).  

Verderop aan de linkerkant staat het Dobbelekruûs (Ws09uS4). 

05 Eerste verharde weg linksaf ('Jaopers', Veldstraat 77). De Boschstraat, is een doodlopende weg! 

 Bij deze kruising staat rechts de Alleveerekapel (WS25kS1). 

06 Na 100 meter linksaf (wandelpad met vermelding ‘wandelroute’).  

07 Einde pad rechtsaf de verharde Kruisstraat op. 

08 Einde Kruisstraat linksaf (Bergerothweg). è 

09 Na 100 meter splitsing Eltenbosdijk - De Bobberden, rechtsaf de zandweg in.  

Op splitsing staat het Nûnkskekruûs (WS07uS3).  

10 T-splitsing onverharde wegen, linksaf (Stramproyergrensweg). 

11 Einde zandweg rechtsaf de verharde Eltenbosdijk op. 

12 Na 100 meter rechtdoor de onverharde Stramproyergrensweg. 

13 Kruising rechtdoor (Stramproyergrensweg). 

14 Kruising met zandwegen linksaf. Bij de kruising staat het Pruûskruûs (WZ01uS1).  

15 T-splitsing van zandwegen rechtsaf. 

16 T-splitsing van zandwegen linksaf. 

17 Knooppunt van zandwegen links-rechts-rechts. Hier staat het Zevesprungkapelke (WS26kS1). 

18 Verharde weg rechtsaf (Lochtstraat) 

19 Bij Brasserie Nieuw Vosseven onverharde weg volgen. 

20 T-splitsing linksaf het fietspad volgen.  

21 Einde fietspad linksaf de verharde Grensweg.  

Na 200 meter staat links het Gravekruûs (Ws08uS3). 

22 Kruispunt Grensweg met zandwegen rechtsaf, verhard fietspad volgen. Richting Broekmolen.  

23 Fietspad dat langs de Broekmolen gaat blijven volgen. 

24 Na 400 meter, T-splitsing rechtdoor. Beklinkerde Grensweg blijven volgen, klinkerweg gaat over 

in zandweg met daarlangs een fietspad. 

25 Einde fietspad linksaf (Crixhoek).  

26 T-splitsing linksaf (Crixhoek). 

27 T-splitsing linksaf (Kapelstraat). Hier staat de Heyerkapel (WS01kS2). 

28 Na 50 meter (tegenover de kapel) rechtsaf.  

29 T-splitsing rechtsaf (Lochtstraat). 

30 Bij splitsing aan het Mieëwekruûs (WS02uS1), links aanhouden, het fietspad richting dorp volgen. 

31 Na 100 meter T-splitsing, bij Sint-Jobkapel (WS03kS2), rechtdoor (Horsterweg).  

32 Einde fietspad, rechtdoor. 

33 Blijf Horsterweg volgen.  

Aan de linkerkant, tegenover huisnummer 44A, staat het Klötjeskapelke (WS18kS1). 

34 Kruising Horsterweg met de Veldstraat - onverharde weg, linksaf (Veldstraat).  

     Als u meteen na de westlus de oostlus wilt doen, dan moet u op deze kruising niet linksaf maar 

rechtsaf gaan, de onverharde weg dus inslaan. Vervolg nu de route op de achterkant van dit blad 

met punt 03. 

35 Na 50 meter rechtsaf (Doctor-Schaepmanstraat).  

36 Steeds rechtdoor tot het Kerkplein, het eindpunt van de westlus van de Heyerkapelroute. 

 

 


