1005 HEEL 12,3 km – 9,5 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u een mooi stuk langs het Langven en dan wandelt
u door de bossen naar de Beegderheide waar in de zomer de paarse heide bloeit. U passeert een
tankmonument en dan komt u bij een prachtig ven met zitbank, een mooi pauzeplekje. U loopt nog even
door de heide en dan gaat het door de bossen naar het volgende mooie ven. Dan wandelt u geruime tijd
langs het water terug naar Heel waar u de wandeling o.a. kunt afsluiten met een lekker ijs. Neem voor
onderweg zelf proviand mee. Bij de ijssalon is ook een fijn terras. U kunt de route inkorten tot 9,5 km.
Gps afstand:12300 m. Looptijd: 2.40 uur. Hoogteverschil: 11 m.

blz 2 van 4

Startadres: Lenny’s IJs- en Koffiesalon, Kerkstraat 2, Heel. Geopend van eind maart tot eind oktober,
dagelijks van 12.00 tot 20.00 uur.
Parkeer op de parkeerplaats naast de kerk Catualiumplein, navigatie: Kerkstraat 3 of Catualiumplein, Heel.

1005 HEEL 12,3 km – 9,5 km
Staande
op
de
parkeerplaats
aan
het
Catualiumplein
met
uw
rug
naar
de
rijksmonumentale Stephanus kerk gaat u R. (De
romaanse toren verrees rond 1100 in Maaskeien en
kolenzandsteen. Waarschijnlijk in de 14 eeuw vond
er een verhoging plaats in tufsteen en mergel. De
middeleeuwse kerk is in fasen vernieuwd. Het
priesterkoor en transept kwamen in 1901 tot stand en
in 1907 werd het schip gebouwd, Op de
begraafplaats bij de kerk ziet u rechts kasteel Heel,
dat voor het eerst in 1264 werd genoemd. De huidige
hoofdvleugel werd in 1686 gebouwd). Aan de Tsplitsing gaat u bij verbodsbord L en u komt
meteen bij het ijssalon, dat gelegen is op de hoek
van de Dorpsstraat en Kerkstraat.
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R
(Dorpsstraat) langs huisnr. 57. Negeer alle
zijwegen. (U loopt nu door de oude dorpskern van
Heel. Bij huisnr. 29 passeert u de carré hoeve (1735)
met de scheve gevel). Aan de ongelijke 4-sprong
bij het Wilhelminaplein en bij supermarkt Jumbo
gaat u RD (Dorpsstraat) langs huisnr. 28. Negeer
zijwegen. (U passeert meteen rechts het
oorlogsmonument, dat op 31 aug. 1947 is onthuld ter
nagedachtenis aan Willem Heber en Mathieu Rutten
(twee boeren), die tijdens de Tweede Wereldoorlog
onderduikers hebben geholpen en die in een
concentratiekamp om het leven zijn gekomen. Willem
Heber overleed op 25 maart 1945 in het
concentratiekamp Mauthausen en Mathieu Rutten op
31 mei 1945 in Bergen-Belsen). Voorbij huisnr. 2 A
gaat u L de asfaltweg omhoog.
Steek de
voorrangsweg over en ga R (pijl) over het
fietspad. Na 50 m., meteen voorbij het bord
“einde bebouwde kom Heel” gaat u L (pijl) over
het pad, dat even verder naar rechts buigt. Steek
de smalle asfaltweg over en loop RD (pijl) het pad
omlaag. Beneden aan de T-splitsing bij
wandelknooppunt (wkp) 91 gaat u R (90) over het
asfaltpad. (Boven op de heuvel met de grote
schuilparaplu heeft u bij zitbank mooi uitzicht over de
grote plas. De route volgend ziet u links op het grote
grasveld waterpompputten. Via deze pompputten
wordt via de oever (oeverflitraat) aan de Lange
Vlieter water onttrokken. In het nabijgelegen grote
waterproductiebedrijf
Heel
ondergaat
het

oppervlaktewater vervolgens een behandeling om het
geschikt te maken tot jaarlijks circa 20 miljoen mᶟ
drinkwater. Voor u ziet u woningen in Beegden). Aan
de Y-splitsing bij zitbank gaat u L over het brede
graspad met links van u hoogspanningskabels.
Aan de kruising van paden RD. Aan de Tsplitsing gaat u L over de asfaltweg. Meteen
daarna aan de 4-sprong, met rechts een stijgend
trappenpad naar hoogspanningsmast, loopt u RD
met links van u het grote meer (voormalig grindgat)
genaamd de Lange Vlieter.
2.
Wandel nu geruime tijd langs het
waterspaarbekken de Lange Vlieter met een
wateroppervlakte van circa 125 hectare, een
diepte van 35 m. en een capaciteit van circa 23,5
miljoen mᶟ. (Het water in de grote Lange Vlieter
vervult een belangrijke rol bij de drinkwaterwinning
uit de Maas. Het water van het bekken bestaat uit
een mengsel van grond- en Maaswater. Om het
bekken op peil te houden is een pijpleiding van de
Maas (Lateraalkanaal) naar het bekken aangelegd.
Het water dat in het bekken zal worden toegelaten,
moet aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen.
Voldoet het Maaswater hier niet aan, dan wordt het
niet in het hoofdbekken toegelaten. In het vlakbij
gelegen waterproductiebedrijf Heel wordt het water
uit deze plas verwerkt tot drinkwater). Na bijna 1 km
gaat u bij steiger met hek R de smalle stalen trap
omhoog.
Steek
boven
de
smalle
asfaltweg/fietspad over en loop RD over de brede
bosweg. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3sprong RD. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) met
links
van
u
afrastering
van
het
waterproductiebedrijf Heel. Waar het brede pad
eindigt, volgt u RD het smalle bospaadje. Negeer
breed graspad rechts. Steek de doorgaande weg
over en loop RD (pijl) over het bospad. (Als u hier
aan de doorgaande weg L gaat, dan komt u na 50 m.
bij de ingang van het grote waterproductiebedrijf
Heel, Baexemerweg 3). Aan de 3-sprong gaat u L
(pijl).
3. Aan de 3-sprong bij wkp 62 gaat u R (63) over
het graspad.
(Degene die 9,5 km loopt, gaat hier L. Negeer zijpad
links. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl). Meteen daarna

aan de volgende 3-sprong gaat u weer L (pijl) over
het bospad. Ga nu verder bij punt 5).
Via klaphek loopt u de Beegderheide op en ga
dan meteen L over het pad langs de zitbank. Aan
de kruising bij wkp 63 gaat u R (70). Negeer twee
zijpaden rechts en loop RD (pijl). Ga door het
klaphek en meteen daarna gaat u aan de kruising
L (pijl/ruiterroute 49) over de bosweg. Aan de 3sprong gaat u RD. (U verlaat hier de pijl). Na 50 m.
gaat u R (ruiterroute 49) de bosweg omhoog.
Aan de kruising gaat u RD (ruiterroute 49). Aan de
3-sprong gaat u verder RD (ruiterroute 49). Aan
de T-splitsing bij picknickbank gaat u L over de
bosweg. Negeer zijpaden. (Een eind verder
passeert u links bij klaphek, zitbank insectenhotel
een mooi ven). Aan de 4-sprong bij zitbank en
monument met commandoluik/gevechtskoepel
van Shermantank gaat u RD. Via klaphek loopt u
verder over de mooie Beegderheide. Vlak daarna
loopt u aan de 3-sprong RD met links van u een
mooi ven.
4. Aan het eind van het ven gaat u aan de Ysplitsing L en u passeert meteen rechts een
zitbank, een mooi pauzeplekje. Volg het pad nu
RD. Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna
gaat u door het klaphek en volg het bospad RD
(pijl). Aan de 4-sprong bij zitbank en grote
bosuilenkast aan boom gaat u RD (pijl) langs het
infobordje
“Amerikaanse
eiken
op
de
Beegderheide”. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).
Aan de kruising gaat u RD (pijl). Aan de 4-sprong
bij zitbank gaat u R (pijl). Aan de 4-sprong bij
klaphek loopt u RD over het bospaadje. (U verlaat
hier de pijl). Ga nu L door het volgende klaphek.
Negeer zijpaden en blijf het pad RD volgen en u
loopt twee keer onder hoogspanningskabels
door. Aan het eind gaat u bij breed houten hek
door het klaphek en volg de bosweg RD. (Hier
voor het klaphek staat een demontabele
“schaapskooi”). Waar de bosweg naar links buigt,
gaat u R (pijl) over het bospad. Meteen daar aan
de 3-sprong gaat u L (pijl).
5. Boven aan de 3-sprong gaat u RD over het
bospaadje. (U verlaat hier de route van de pijl). Aan
de doorgaande weg gaat u R. (Schuin links voor u
ziet u weer het waterproductiebedrijf Heel. Loop links
van de weg). Na 200 m. (50 m. voor voorrangsweg)
gaat u bij afsluitboom L over de brede bosweg.
Bij waterpompput buigt de bosweg naar links.
Negeer brede bosweg rechts. Aan de T-splitsing,
met links het waterproductiebedrijf Heel, gaat u R
en u passeert meteen rechts weer een
waterpompput. Aan de T-splitsing bij 4-stammige
boom gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de 3sprong R over het brede pad met rechts van u
afrastering van het bijzonder natuurgebied
Tuspeel, waarin u mogelijk paarden ziet lopen.
Het pad buigt naar links met rechts van u een
groot mooi ven. (U passeert een zitbank met mooi
uitzicht op het ven. De vennen op de Beegderheide
zijn geliefd bij inheemse sprinkhanen en krekels).

blz 3 van 4
Aan de 4-sprong gaat u RD met voor u in de verte
de Claus energiecentrale in Maasbracht. Meteen
daarna gaat u aan de smalle asfaltweg (fietspad)
R (pijl). Na 100 m. gaat u bij zitbank L (pijl) de
trap omlaag. Beneden gaat u R over het brede
pad dat u 750 m. RD volgt langs het
waterspaarbekken de Lange Vlieter. (Voor u ziet u
de 132 m. hoge TV toren in Ittervoort. De plas is erg
geliefd bij watervogels o.a. bij eenden, waterhoentjes
en futen (lange snavel). Een eind verder passeert u
een lange blauwe “buis”/jute zak, die een filterfunctie
heeft).
6. Aan de 3-sprong bij wkp 82 gaat u L (83)
verder langs de Lange Vlieter Na 500 m. gaat u
aan de 3-sprong bij wkp 83 L (91) over de
grindweg (U passeert een groot waterpompstation.
Via dit pompstation wordt het bekken gevuld met
water vanuit de Maas). Waar de grindweg naar
rechts buigt, gaat u RD (pijl) over het brede
graspad verder langs het water. (Aan de overkant
van het meer ziet u St. Lindert windmolen in
Beegden. De molen is in 1790 gebouwd en stond
tussen de kernen Heel en Panheel. In 1856 is ze
verplaatst naar de huidige locatie aan de rand van de
Beegderheide..Voor u ziet u de St. Martinus kerk
(1952) in Beegden en 156 m. hoge TV toren in
Roermond). Negeer twee brede graspaden rechts
en loop verder RD (pijl) langs het water. Na 250
m. gaat u bij wandelmarkeringspaal schuin R
(pijl) de heuvel omhoog. Boven gaat u bij zitbank
L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij
oorlogsmonument gaat u R over de asfaltweg.
(200 Meter ten noord oosten van dit monument in de
buurt van de windmolen in Beegden stortte op 14
februari 1943 een Wellington X-3420 van het 426
Squadron van de Royal Canadian Air Force neer.
Tijdens een luchtgevecht met een Duitse nachtjager
stortte het vliegtuig neer waarbij de gehele
bemanning, zes jonge mannen, om het leven
kwam).Negeer bospad rechts. Aan de 3-sprong bij
plaatsnaambord Heel gaat u RD. Negeer bospad
rechts en doodlopende weg links.
Aan de
kruising bij tenniscomplex loopt u RD met rechts
van u de sporthal. Aan twee 3-sprongen loopt u
RD.
7. Meteen daarna aan de 3-sprong bij trafokasten
gaat u R (Bernhardstraat). Aan de T-splitsing
gaat u L langs huisnr. 11. Meteen daarna gaat u
R (Europastraat). Aan de ongelijke 4-sprong bij
wegkruis gaat u L langs huisnr. 7. Steek de
doorgaande weg over en loop RD (Schoolpad)
over de klinkerweg/pad.
De weg buigt naar
rechts. Neem nu de eerste klinkerweg L met
rechts van u het voormalige gemeentehuis van
Heel en links van u Fysio Heel. (Heel is per 1
januari 2007 een kern van de gemeente Maasgouw).
Aan de kruising bij het Raadhuisplein gaat u R
(Dorpsstraat) en u komt weer bij de sponsor van
deze wandeling waar u binnen of op het terras
o.a. nog een lekker ijs kunt eten. De uitbaatster
Myriam verneemt graag wat u van de wandeling
vond.

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

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

