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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst naar de dorpsrand van Heythuysen en dan struint u 
een leuk rondje over graspaden langs de Tungelroyse beek. U loopt aan de andere zijde terug langs de 
beek en dan passeert u de afgelegen boerderij Beijlshof. Via leuke bospaadjes loopt u weer naar de beek 
en dan wandelt u terug naar het boscafé met leuk terras.  U kunt deze route prima combineren met 
wandeling 422 tot een afstand van 16,7 km en tussendoor fijn pauzeren in het Boscafé. U kunt de 
wandeling ook combineren met wandeling 1554 en u loopt dan 11 km. 
 

 
 

Boscafé  de Busjop, Busschopsweg 9, Heythuysen. Tel: 0475-491139. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,55 km  1.25  uur  14 m 15 m 
 

 
 

                                                          1553. HEYTHUYSEN 6,5 km + 892 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het boscafé, dat 
een begrip is in de regio, loopt u RD over de 
asfaltweg. Meteen daarna, bij picknickbank en 
meteen voorbij rechts staande schuur met 
houtopslag en vóór de fietsenstalling, gaat u R 
over het bospad met rechts de stal. Beneden aan 
de 4-sprong gaat u R met links een greppel/sloot.  
Aan de smalle asfaltweg gaat u R omhoog. 
Meteen daarna aan de T-splitsing bij de  
St. Rochuskapel (1973/zie infobordje) en 
wandelknooppunt (wkp) 69 gaat u L (68).    
 

(100 m verder passeert u het bedrijf Helico (grote 
loodsen) met een helikopterlandingsbaan).  
 

Aan de doorgaande weg in Heythuysen gaat u R 
en meteen daarna steekt u deze weg via 
oversteekplaats over en loopt u bij wkp 68 RD 
(67/Eykersstokweg). Voorbij huisnr. 20 en 
tegenover de Wingerdstraat gaat u L het grindpad 
omlaag, dat even verder naar rechts buigt.  
Negeer zijpaden. U passeert 2 zitbanken. Na 400 
m aan de Y-splitsing, met boom in het midden, 
gaat u L. Voorbij het rioolgemaal Heythuysen,  
gaat u aan de 3-sprong bij brug L. 
 

2.   Vlak voor de brug gaat u R over het graspad 
vlak langs de 25 km lange Tungelroyse Beek, een 
zijbeek van de Maas.  
 

(Als dit pad begroeid is of na veel regenval drassig is, 
ga dan aan de 3-sprong R over het smalle grindpad, 
dat u 300 m RD volgt. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).   
 

Aan de T-splitsing bij zitbank en grindpad gaat u 
L over het brede pad verder vlak langs de 
meanderende beek. 
 

(U gaat nu een lusje maken. Dit gedeelte kan zeer 
drassig en/of flink begroeid zijn. Wilt u dat niet, ga 
dan hier bij zitbank L over het grindpad. Ga dan 
verder bij **** in dit punt).   
 

Even verder kunt u ook over het hoger gelegen 
pad lopen.  Waar de beek naar links buigt richting 
brug, gaat u bij zijkant woning, ijzeren hek en 
trafokast R over het graspad met links afrastering 
en rechts een rietveld. Aan de omgekeerde Y-
splitsing (u bent hier al geweest) gaat u RD over 
het brede pad met rechts de beek. Na 100 m gaat 
u bij zitbank scherp L over het grindpad. **** 
Voorbij twee zitbanken gaat u aan de Y-splitsing 
L over het smalle paadje met even verder rechts 
een akker. Aan de asfaltweg gaat u L met meteen 
rechts het kunstwerk de Vredesboog.   
 

(Het kunstwerk Vredesboog is geschonken door 
Schutterij St. Nicolaas (1881) bij gelegenheid van 
haar 100-jarig bestaan. Het kunstwerk bestaat uit een 
vrouwenfiguur die een groep duiven vrijlaat. Bij het 
kunstwerk staat ook een oorlogsplaquette (1940-
1945) met de namen van de omgekomenen). 
 

3. Meteen daarna aan de doorgaande weg, bij  
wkp 53, gaat u L (54).  Via brug steekt u de beek 
over en dan gaat u meteen bij zitbank en ijzeren 
hek L via klaphek over het grindpad, met links de 
meanderende Tungelroyse Beek.     
 

(Meteen daarna ziet u rechts het  
St. Elisabethklooster (1835) met het mooie torentje. 
Het klooster is nu hoofdzakelijk een 
verzorgingscentrum). 
 

Na 500 m gaat u aan de T-splitsing bij zitbank en 
wkp 82 R (83/93). Negeer meteen klaphek rechts 
en loop RD (93).  
 

(Als u hier meteen L het pad omlaag loopt met links 
een greppel, komt u bij een uitkijkplatvorm aan de 
beek, een mooi plekje).  
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing, bij 
markeringspaal, gaat u R over de bosweg.  (U 
verlaat de pijl). Negeer zijpaden en volg de 
bosweg/eiken- beukenlaan, die na 150 m naar 
rechts buigt.  
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Na 500 m gaat u aan de 4-sprong L langs de 
houten schuur en loop dan RD met rechts de 
hoeve Beijlshof, die een van de oudste 
boerderijen in het Leudal is.  
 

(Hoeve Beijlshof, die voor het eerst werd genoemd in 
1500, ligt midden in het 93 hectare Landgoed 
Beijlshof, dat sinds 1973 in eigendom is van de 
Stichting Limburgs Landschap).  
 

Voorbij afsluitboom gaat u L door de eikenlaan.    
 

4. Na 300 m, bij markeringspaal, gaat u R (pijl) 
over het bospad, dat een eindje verder naar links 
buigt en vervolgens over een grasveld loopt. Aan 
de doorgaande weg gaat u R (pijl) over het 
fietspad en u via brug steekt u het beekje Rijdt 
over. Na 50 m gaat u R (pijl) over het bospad met 
even verder rechts een lang weiland. Aan de  
3-sprong gaat u L (pijl).  Aan de T-splitsing bij 
wkp 93 gaat u L (95). Voorbij afsluitboom gaat u 
aan de T-splitsing bij zitbank, groot infobord 
“Landgoed Beijlshof” en wkp 95 L (94) over de 
smalle asfaltweg. Steek voorzichtig de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
doodlopende asfalt- bosweg. Negeer bospad 

rechts. Aan de 3-sprong bij wkp 94 gaat u L (92) 
over de grind- veldweg en na 300 m steekt u het  
beekje Rijdt weer over.   
 
5. 100 m verder steekt u via brug de Tungelroyse 
beek over en dan gaat u meteen aan de 4-sprong 
bij wkp 92 R (91/W) over het pad met rechts de 
beek. Na 150 m buigt het pad naar links en verlaat 
u de beek. Boven aan de 4-sprong gaat u R 
(pijl/W). Aan de 5-sprong bij zitbank neemt u het 
tweede pad L (ruiterroute 55/W).  
 

(U loopt hier langs het grafveld Busjop, met de 
groene heuveltjes. Van circa 1100-800 v.Chr. begroef 
men hier na crematie de as van de doden. De as 
werd in een urn of doek gedaan en het geheel werd 
afgedekt met een laag heuveltje van plaggen. Ieder 
individu kreeg een eigen grafmonument. Door telkens 
een nieuwe heuvel vlakbij een andere aan te leggen, 
ontstond een uitgestrekt grafveld of urnenveld). 
 
Aan de 4-sprong gaat u L (rr 55/W). Bij wkp 91 en 
het infobord “grafheuvels uit de Brons- en 
IJzertijd” loopt u RD en komt u weer bij Boscafé 
De Busjop, de sponsor van deze wandeling, waar 
u binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten 
of drinken. Aanrader is het Twaalfuurtje. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 

 

 
 


