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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door o.a. het mooie Exatenbos en langs de Haelense Beek naar 
de Houterhof.  Dan loopt door het Starrenbos naar de rand van het natuurgebied Langven. De terugweg 
gaat door natuurgebied Beijlshof en langs de Tungelroyse Beek.  U passeert enkele zitbanken.  
 

Startadres: Voormalig B&B De Oude Smidse,  Stationstraat 26,  Baexem. (Links naast het restaurant 
(Lindelaan nabij 4) is een ruime parkeerplaats).De B&B is gesloten en staat te koop (nov.22) 
 

U kunt ook starten bij de parkeerplaats bij hoeve de Stokxhof, die nu het onderkomen is van de Stichting 
Limburgs Landschap Midden Limburg, Stokshof 1 Baexem. Vanaf de parkeerplaats gaat u L door de 
beukenlaan. Na 100 m gaat u bij wkp 25 L (26) met rechts de bosrand. Ga dan verder bij ****  in punt 3. Na 
circa 8 km kunt u dan pauzeren bij de Oude Smidse. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,66 km  2.30 uur  16 m  47 m 
 

 
 

407. BAEXEM 11,7 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u bij infobord 
wandelroutenetwerk R (pijl 86) naar de 
voorrangsweg (tankstation) en ga dan bij 
wandelknooppunt (wkp) 86 L (85) richting de St. 
Johannes de Doperkerk.  Na 150 m steekt u het 
beekje Rijdt over.  Na 50 m gaat L (Leenhofplein).   
 

(De vorige kerk, die aan de rand (westkant/Rijksweg) 
van het dorp stond, werd op 15 nov. 1944 door 
terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. De oude 
Romaanse parochiekerk (1850) had een toren die uit 
circa 1200 stamde. In 1949/1950 werd de huidige 
kerk gebouwd, die nu midden in het dorp staat). 
 

Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u RD. Aan 
de T-splitsing gaat u R (Herenslagstraat). Aan de 
kruising gaat u L (Salmenhofweg).  Bij wkp 88 
loopt u RD (15) Negeer zijwegen en na 250 m bij 
huisnr. 37 en wegversmalling verlaat u de 
bebouwde kom.  Negeer zijwegen en volg RD de 
Salmenhofweg, die na 250 m overgaat in de 
Beekant.  Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij 
wkp 15 R (16/Stekstraat).   
 

2. Na circa 250 gaat u bij 2 lindebomen, groot 
wegkruis/memoriekruis en bij wkp 16 L (17) over 
de veld- grindweg.  
 

(Een van de eerste bewoners van het pand hier aan 
de Stekstraat kreeg rond 1800 op de kermis van 
Baexem ruzie met een inwoner van Haelen. Het liep 
zodanig uit de hand dat de Haelenaar aan de 
gevolgen is overleden. Waarschijnlijk om zijn spijt te 
betuigen heeft de bewoner daarna dit weg- 
memoriekruis hier geplaatst. In 2012 werd het corpus 
gestolen en vervangen door het huidige).  
 

De veld- grindweg buigt naar rechts en wordt een 
licht dalende grindweg gelegen in eikenlaan. Na 
bijna 250 m steekt u de Haelense Beek over. Aan 
de kruising bij wkp 17 gaat u L (23) over de brede 
bosweg door de bosrand van het Exatenbos, dat 
een onderdeel is van het 141 hectare grote 
landgoed Exaten. Negeer bospad rechts en loop 
verder RD door de bosrand met links in de 

weilanden de meanderende Haelense Beek. 
Meteen voorbij zitbank en waar het bos aan de 
rechterzijde eindigt, gaat u bij wkp 23 R (24) over 
het graspad met rechts de bosrand en links een 
akker.  Aan de T-splitsing bij wkp 24 gaat u L (25).  
Vlak daarna gaat u de 3-sprong L (pijl 25) door en 
langs de bosrand van het Exatenbos.   
 

3. Aan de 4-sprong bij wkp 25 gaat u RD (26)   
verder langs de bosrand.  
 

(Als u hier L (22) door de mooie beukenlaan loopt, 
dan komt u bij hoeve de Stokxhof die nu het 
onderkomen (kantoor/werkplaats) is van de Stichting 
Limburgs Landschap Midden Limburg. Hier staat ook 
een zitbank). 
 

 **** Na 200 m gaat u bij zitbank en wkp 26 RD 
(31). Negeer zijpaden rechts en blijf het pad langs 
en twee keer even door de bosrand RD volgen. 
Na 600 m steekt u bij wkp 31 de doorgaande weg 
(N279) over en loopt u RD (32) over de 
doodlopende weg door de bosrand.  
 

(Links ligt hier aan de doorgaande weg Huys 
Waerenberg, een karakteristieke kasteelhoeve, die 
stamt uit 1630. Nu is het een verzorgingshuis).  
 

U passeert een rood-witte afsluitboom en volg 
verder RD het brede pad door de mooie beuken- 
eikenlaan.   
 

4. Na 600 m gaat u bij de volgende rood-witte 
afsluitboom en grote hoeve genaamd Houterhof, 
die voor het eerst wordt genoemd in 1530, RD.  
 

(Hier staat links een bakhuisje waar vroeger broden 
en vlaaien in werden gebakken. Het bakhuis stond 
i.v.m. brandgevaar altijd los van de hoeve).   
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
wegwijzer en wkp 32 L (77) over de veldweg 
richting Roggel/Leudal museum. Even verder 
steekt u de Haelense Beek over.   Waar na 200 m 
links het bos begint, gaat u bij wkp 77 RD (76) en 
u loopt even verder onder het spoorwegviaduct 
van de spoorlijn Maastricht -Eindhoven door. 



 

Meteen na het viaduct gaat u bij wkp 76 L (74) het 
bospad omhoog en u loopt het Starrenbos 
binnen. Aan de kruising bij wkp 74 gaat u RD (72).  
Aan de volgende kruising bij wkp 72 gaat u 
verder RD (79).  
 

5. Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u aan de T-
splitsing in de bosrand bij wkp 79 L (78) met 
rechts van u het mooie natuurgebied Langven.  
 

(Als u hier aan de T-splitsing 20 m naar R loopt, dan 
komt u bij een picknickbank, een prima pauzeplekje 
na ruim 6 km).  
 

Op het einde van het Langven staat een mooie 
zitbank. Even verder aan de kruising in het bos 
bij wkp 78 gaat u R (2/ruiterroute (rr) 55).  Na 100 
m gaat u aan de Y-splitsing L met even verder 
links weilanden. (U verlaat hier de markeringen). Bij 
de inrit van de Spikkerhoeve (huisnr. 19), die in 
de Tweede Wereldoorlog een belangrijk rol heeft 
gespeeld (zie infobord), gaat u L (rr 55) over de 
asfaltweg.  Na 250 m, waar de asfaltweg flauw 
naar rechts buigt, gaat u bij bordje “Zone” scherp 
L over de veldweg/graspad. Bij veerooster en 
klaphek loopt u RD over het (gras)pad door het 
grote weiland met rechts afrastering. Voorbij het 
volgende veerooster/klaphek gaat R (W) over het 
pad met links de bosrand van het landgoed de 
Bedelaar. Negeer na 250 m bij nauwe doorgang 
zijpad links.   
 

(Als u hier L door de nauwe doorgang gaat dan komt 
u bij de 15 m hoge stenen uilentoren. Na 200 m gaat 
u aan de T-splitsing R en na 100 m komt u bij de 
toren die op het 38 hectare grote landgoed de 
Bedelaar staat.  
 

Tussen 1906 en 1940 voerde op het landgoed de 
Eijsdense paleontoloog professor Eugene Dubois, 
die eind 19e eeuw in Java de missing link tussen aap 
en mens ontdekte, experimenten uit op het terrein 
van de natuurontwikkeling. Zo liet hij o.a. in 1937 op 
het landgoed een 15 m hoge stenen uilentoren 
bouwen. Deze werd verwarmd via een stookkanaal 
om uilen en vleermuizen in de winter een aangename 
temperatuur te bezorgen. De toren, die in 2011 werd 
gerestaureerd, is te bezichtigen. 
 

Het landgoed de Bedelaar dankt haar naam aan een 
legende: Ooit stond er 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”). 
 

50 m verder gaat u bij wkp 96 RD (97). 
 

(Na 100 m ziet u links (afhankelijk van jaargetijde) het 
grote in het bos gelegen ven genaamd Groote 
Bedelaar waar volgens een legende ooit het kasteel 
van Heytse heeft gestaan). 
 

6. Steek de doorgaande weg (N279) over en loop 
RD (pijl) over de veldweg.  Na 30 m gaat u R over 
het graspad met rechts de bosrand en na 200 m 
links de bosrand. (Links ziet u de kerktoren van 
Baexem). Steek de smalle asfaltweg over en loop 
bij wkp 95, zitbank en infobord RD (93) over het 
bospad. U wandelt nu over het 93 hectare grote 
landgoed Beijlshof. Negeer bij wkp 93 zijpad links 
en loop RD (83). Aan de T-splitsing bij zitbank en 
ijzeren hek gaat u L door de bosrand. Na 200 m 
buigt het bospad naar rechts.  Na 150 m steekt u 
het beekje Rijdt over en volg verder het smalle 
pad.  Langs het klaphek loopt u het grote weiland 
binnen dat u RD oversteekt. 
 

7. Aan het einde van het weiland gaat u R (negeer 
pijl naar links) over de grindweg door de eikenlaan. 
Meteen voorbij de plek waar een stal gestaan 
heeft gaat u L met rechts een open loods. Voorbij 
de plek loopt u RD over het graspad door de 
mooie beukenlaan.  Aan de 3-sprong gaat u RD. 
Na 10 m gaat u R omlaag. Meteen daarna gaat u L 
met rechts de Tungelroyse Beek.  Let op! Na 200 
m gaat u bij ijzeren hek en bij bordje “Eigen weg” 
via klaphek L (83/witte pijl) over het smalle 
(gras)pad met links een greppel/sloot en rechts 
de bosrand. Na 100 m passeert u een zitbank. 150 
m verder steekt u een bruggetje over en volgt u 
verder het pad met rechts de greppel/sloot.  
 

8. Na 400 m gaat bij zitbank en aan de asfaltweg 
bij wkp 83 R (86). Na 100 m gaat u aan de T-
splitsing L (pijl/Koelenstraat).  Volg nu de 
asfaltweg, die even verder naar rechts buigt met 
rechts een rij eiken. Aan de voorrangsweg gaat u 
L (pijl) over het fietspad door de volgende 
eikenlaan. Negeer zijwegen.  
 

(Een eind verder ziet u links het grote voormalige 
klooster Mariabosch dat eind 19e eeuw werd gesticht 
door Duitse Jezuïeten die ten gevolge van de 
Kulturkampf uit Duitsland verdreven werden. In 1918 
werd het overgenomen door de Missiezusters 
Dienaressen van de Heilige Geest, die in 2010 het 
klooster verlieten en naar Uden verhuisden.  
Sindsdien is het in bezit van een projectontwikkelaar) 
 

Na 500 m steekt u in Baexem de 
spoorwegovergang en loop RD. Na 100 m komt u 
tegenover het kunstwerk t. h. a. het 3 x 11-jarig 
bestaan van de carnavalsvereniging de 
Plekploasters links weer bij het begin wkp 86. 
 

 
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.   


