
1554. HEYTHUYSEN 4,5 km 
www.wandelgidslimburg.com 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Tijdens deze gemakkelijke boswandeling wandelt u eerst door de bossen naar het dal van de Tungelroyse 
Beek en dan loopt u naar de Uilentoren, een stenen toren gebouwd voor uilen en vleermuizen. Via leuke 
bospaadjes loopt u weer naar het boscafé met terras.  U kunt deze route prima combineren met wandeling 
422 of 1553 en tussendoor fijn pauzeren in het Boscafé. 
 

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

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 4,51 km  1 uur  18 m 23 m 
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                                                          1554. HEYTHUYSEN 4,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het boscafé, dat 
een begrip is in de regio, loopt u RD over de 
asfaltweg. Na 50 m gaat u aan de 5-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 91 en infobord 
“grafheuvels uit de Brons- en Ijzertijd” bij bord 
“Leudal” L (20/gele pijl) over het bospad.   
 

(Hier ziet u voor u de groene heuveltjes, die horen bij 
het grafveld Busjop).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over het pad, dat 
meteen naar rechts buigt met rechts de bosrand 
en links een weiland. Negeer zijpaden. Na 300 m 
gaat u in het bos, aan de 4-sprong voor 
veerooster en bij wkp 20, R (21) over de bosweg.  
Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 21 gaat u RD 
(9). Aan de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank 
gaat u RD (pijl) over de zandweg. Aan de  
3-sprong bij wkp 9 gaat u RD (8). Negeer na 50 m 
zijpad links.  Via de Speckerbrug steekt u de 
Tungelroysebeek over. 
 

(Links aan het water staat een zitbank, een leuk 
plekje. Rechts voor de brug ziet u de Duivelskoel, de 
oudste weidepoel van het Leudal. Een poel waar de 
duivel zich op zou houden).  
 

2. Aan de 3-sprong bij wkp 8 gaat u RD (4).  Aan 
de T-splitsing bij wkp 4 gaat u R (2) over de 
smalle asfaltweg met links aan de bosrand een 
heidegebied. Na 400 m, vlak voorbij picknickbank 
en zitbank, gaat u bij wkp 2 en verbodsbordje L 
(78) over het bospad.   
 

(Na 100 m passeert u links een zitbank, een 
genietplekje met mooi uitzicht over de heide en op 
het ven.  De route volgend passeert u even verder 
nog een zitbank eveneens een genietplekje).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).   Aan de 4-sprong 
bij wkp 78 gaat u RD (71).  Na 100 m gaat u bij 
houten afsluitboom R via nauwe doorgang over 
het bospad.  Aan de 3-sprong gaat u RD.   Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L en komt u, voorbij de 
rechts tussen de laurierstruiken staand infobord 
bij de 15 m hoge Uilentoren, die in 1937 in 
opdracht van de Eijsdense professor Eugene 
Dubois is gebouwd en die op het landgoed de 
Bedelaar staat.  
 

(Voor info over Uilentoren zie infobord. Na zijn 
pensionering en emeritaat ging de professor 
permanent op Landgoed de Bedelaar wonen. Daar is 
hij op 16 dec. 1940 op 82-jarige leeftijd overleden. Op 
het katholieke kerkhof van Haelen, de parochie 
waartoe De Bedelaar destijds behoorde, was de 
ketter niet welkom. Hij vond een laatste rustplaats op 
de algemene begraafplaats in Venlo. 
 

Het landgoed de Bedelaar dankt haar naam aan een 
legende: Ooit stond hier vlakbij het kasteel van 
Heytse. Op een kerstavond toen er uitbundig feest 
werd gevierd klopte een bedelaar aan in de hoop op 
een aalmoes en een schuilplaats Hij werd bot en 
hardhandig de poort gewezen waarop de bedelaar 
een vervloeking uitsprak. Die nacht, toen de klok 
twaalve sloeg, werd het kasteel door de aarde 
verzwolgen. Op de plek ligt nu het ven “de Grote 
Bedelaar”).  
 

3. Loop terug naar de 3-sprong en ga L over het 
bospad dat een eind verder naar links buigt. 
Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing L (W) 
over de veldweg. Na 50 m gaat u bij wkp 96 R (94) 
over het bospad.   Voorbij klaphek volgt u RD (W) 
het pad door het begrazingsgebied.   
 

(Als u hier voor het klaphek L gaat, komt u meteen bij 
een met riet begroeid ven). 
 

Voorbij volgende klaphek gaat u R (pijl/W) over 
het pad dat naar links buigt.  
 

(U passeert meteen een zitbank met de tekst 
“Gracias a La vida”, een genietplekje).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (94/W) over de smalle 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 94 gaat u R 
(92/W) over de grind- veldweg en na 300 m steekt 
u het beekje Rijdt over. 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 RD het bospad omhoog. (U 
verlaat de pijl en W).  Na 150 m komt u weer bij 
uitspanning De Busjop, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras 
iets kunt eten of drinken. 
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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.   

 
 


