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Als u van rust houdt, dan is dit de juiste wandeling. Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door open 
gebied en door bossen naar het natuurgebied de Tungelerwallen. Neem zelf drinken mee, na 7 km staat een 
zitbank.  Behalve het begin en het eind is de route onverhard. Aan het eind is een mooi achterterras met 
speeltuin en minigolfbaan.  
 

Startadres: Café – Restaurant De Toerist, Maaseikerweg 280, Weert. 
 
(Let op!  Op maandagmorgen en dinsdag is de parkeerplaats gesloten. Rij dan even door of terug en neem de 
tweede  weg L (Kemperveldweg nr. 4 ).   Loop terug naar de voorrangsweg, die u oversteekt en ga dan R over het 
twee richtingen fietspad. Voorbij km paaltje 3,6 en het voor de witte huizen nrs. 300/302 gaat u L over het graspad. 
Ga nu verder bij **** in punt 1  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,43 km  2.20 uur  14 m  30 m 
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561. WEERT (Tungelroy) 10,4 km 
 

1.  Met uw rug naar het restaurant gaat u R over 
het twee richtingen fietspad. Na 300 m gaat u 
voorbij huisnr. 300/302 en voor km paaltje 3,6 R 
over het graspad **** met links de sloot genaamd 
Dijkerpeel en rechts afrastering horend bij huisnr. 
302. Na 600 m gaat u aan de betonplaten L over 
de grindweg door de eiken- berkenlaan met 
rondom weids uitzicht.   
 

(Een eind verder ziet u rechts de kerktoren in 
Altweerterheide).  
 

Na ruim 500 m gaat u aan de 3-sprong RD. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij bord 
“Stiltegbied” L (rr. 1/Graaf van Hornepad) over de 
zandweg. Aan de T-splitsing bij ruiterknooppunt 
(rkp) 1 gaat u R (16/Graaf van Hornepad) over de 
veldweg en na 100 m het bos inloopt. Negeer 
zijpaden.  Aan de 3-sprong bij rkp 16 gaat u RD 
(17/libelle). Waar aan de rechterzijde het bos 
eindigt, gaat u R over het graspad met rechts de 
bosrand.  Na 250 m buigt het pad  naar links met 
links een rij bomen.  Blijf nu geruime tijd het pad 
RD volgen langs de bosranden en een 
heidegebied.  
 

(Na 600 m passeert u rechts een grote manege).   
 

2. Na 750 gaat u aan de asfaltweg R met links  
kippenboerderij “de Zoom”. Na 150 m gaat u aan 
de 4-sprong, met rechts de Dijkerpeelweg, L over 
de veldweg met links eierfarm “de Zoom”.  
 

(Voorbij de kippenboerderij passeert u links het grote 
uitloopgebied/kippenspeelplaats van de eierfarm. 
Hier ziet u rechts weer de H. Hart van Jezuskerk 
(1934-1935) in Alweerterheide).   
 

Na 700 m neemt u aan de 4-sprong de tweede 
weg L met links de bosrand en rechts 
grasland/akkers.  Waar de zandweg naar rechts 
buigt, gaat u bij bord “Tungelerwallen” L 
(rr.17/groen rechthoek/libelle) over het bospad.   
 

(De  Tungelerwallen is een voormalig stuifzand- 
heidegebied dat begin jaren 1900 beplant is met 
naaldhout, vooral grove den. Een gedeelte van dit 
natuurgebied is in eigendom van de Stichting 
Natuurmonumenten).    
 

Aan de 3-sprong bij ijzeren hek en rkp 17 gaat u R 
(groene rechthoek/rr.16).   
 

(Na 250 m loopt u weer langs het uitloopgebied van 
de kippenboerderij). 
 

Negeer zijpad rechts. Aan de asfaltweg gaat u L 
(groene rechthoek/libelle/rr.16/wit-rood).  Na 50 m 
gaat u R (groene rechthoek/libelle/rr.16/wit-
rood)16) over de veldweg met rechts de bosrand 
en links een groot grasveld. (Links ziet u weer de 
grote manege).  Na 150 m gaat u R het smalle 

bospad omhoog en volg het stijgende en dalende 
bospad. (U  verlaat hier de wandelmarkeringen).  Na 
de volgende 150 m gaat u aan de 3-sprong L het 
bospad omhoog. Waar na 200 m het pad bij   
stuifzandgebied links omhoog buigt negeert u 
twee vlak naast elkaar liggende zijpaden rechts. 
Meteen daarna gaat u boven op de zandheuvel R 
het zandpad omlaag en houd R aan.  Negeer 
meteen zijpad rechts en volg RD het pad dat een 
smal bospad wordt.    
 

3. Na 50 m gaat u de kruising R het smalle 
bospad omhoog. (U heeft nu 5,5 km gelopen). 
Negeer zijpaden. Na 100 m gaat u aan de 4-
sprong R de zandweg omlaag.  Na de volgende 
100 m gaat u aan de 3-sprong R het bospad 
omlaag. Negeer zijpaden. 200 m verder gaat u aan 
de kruising L over het licht dalende bospad. Na 
150 m gaat u aan de 4-sprong R het smalle 
bospad omlaag.  Aan de T-splitsing gaat u L. Na 
50 m gaat u aan de volgende T-splitsing L. 
Meteen daarna gaat u R het bospad omhoog.  
Negeer zijpad links. Steek de  asfaltweg over en 
ga R.   
 

4. Na ruim 100 m gaat u de voorrangsweg bij 
fietsknooppunt 45, groot houten wegkruis en 
zitbank, mooie pauzeplek na bijna 7 km lopen,  L 
(Heltensbosdijk).  Na 150 m gaat L over de 
veldweg met links de bosrand.  
 

(Meteen rechts ziet u een bijzonder dak van stal. 500 
m verder ziet u rechts de kerktoren van de 
Barbaarkerk in Tungelroy die uit 1792 stamt en die in  
1926 werd verhoogd).  
 

Na 700 m gaat u aan de kruising bij zitbank R (rr. 
20) met links nog even een bosrand. Aan de T-
splitsing gaat u L over de veldweg met links een 
rij bomen. (U verlaat hier rr.22).  Negeer zijpaden 
en blijf geruime tijd de veldweg, die na ruim 300 
m een bosweg wordt die naar links buigt, RD 
volgen. Na ruim 500 m gaat u aan de 5-sprong RD 
(rr. 3) over de bosweg.  Negeer zijpaden. Bij de 
eerste huizen van de buurtschap Op ’t 
Torentje/Tungelroy wordt de veldweg een 
asfaltweg. Aan de 4-sprong, met rechts een 
mooie langgevelhoeve,  gaat u RD (rr. 3).  Aan de 
schuine T-splitsing gaat u R (3).  Aan de 3-sprong 
bij wegkruis en rkp 3 gaat u nog voor de mooie 
langgevelhoeve (huisnr. 2) L (rr. 2) over de 
veldweg, die u geruime tijd RD volgt.   
 

(Aan het eind van deze veldweg passeert u rechtst 
een groot krokussenveld dat in maart/april in bloei 
staat)    
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5.  Na 500 m gaat u aan de 5-sprong bij het grote 
stenen moordkruis (1765) van Frans Linssen uit 
Maaseyk R over de smalle asfaltweg.   
 

(Dit kruis is lokaal bekend als het Steine  Kruûs. Hier 
liep vroeger een handelsweg richting Weert. Dit 
donkere gedeelte van het pad was erg geliefd bij 
struikrovers. Frans had deze dag zijn koopwaar in 
Weert verkocht  en was met een zak aangekochte 
spijkers op weg huiswaarts richting Maaseik toen hij 
hier 1765 werd vermoord). 
 

Steek de voorrangsweg (Maaseikerweg) over en 
loop RD (Meussenstraat).  Na 100 m gaat u aan de 
kruising L (Kemperveldweg) over de rustige 
asfaltweg met links een smalle bosstrook.  
 

(Bijna aan het eind van deze weg passeert u voor 
huisnr. 4 rechts een mooi wegkruis type 
vliegermodel).    
 

Na 500 m steekt u weer de voorrangsweg 
(Maaseikerweg)  over en ga R over het twee 
richtingen fietspad.  Na 500 m komt u weer bij het 
restaurant. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


