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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling, wandelt u eerst langs het kanaal Wessem-Nederweert naar 
Panheel en dan loopt u bijna 3 km langs de Boschmolenplas. U wandelt dan langs de grote plas De Lange 
Vlieter en dan komt u in Heel. Dan wandelt u over een grasdijk naar het natuurgebied Sint-Anna’s Beemd. 
Dan volgt een prachtig stuk over leuke paadjes langs de Polderveldplas, waar u via stapstenen water 
oversteekt. Aan het einde is een prachtig terras met Maaszicht. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,1 km  2.50 uur  16 m  31 m 
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Startadres: Grand café – Maasterras ’t Veerhuis, Polstraat 1, Wessem. Tel:0475-215926.  
(U kunt parkeren in de straat). 

 
 

1138. WESSEM 13,1 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u L (Polstraat) 
met rechts de Maas en links (huisnr. 4), een terug 
liggende rijksmonumentale voormalige grote 
boerderij uit 1841. Negeer zijwegen. Vlak voor het 
autowegviaduct gaat u L (Parallelweg). Negeer 
zijwegen. Na 500 m gaat u aan de T-splitsing R 
(Molenweg) en loop even verder onder het 
autowegviaduct “Molenweg 1962” van de A2 
door. Neem nu de eerste weg R 
(Polderweg/fietsroute 35) omhoog. Negeer 
meteen doodlopende zijweg rechts (Groenweg). 
Na 200 m steekt u boven via brug het kanaal 
Wessem – Nederweert over.  
 

(Het kanaal vormt de verbinding tussen de Maas (die 
u hierboven op de brug rechts ziet) en de 
Noordervaart/Zuid Willemsvaart. 
 

Na de brug gaat u L (pijl) de stenen trap omlaag. 
Negeer beneden, na 30 m bij wandelknooppunt 
(wkp) 19, zijpaadje rechts en loop RD (18) door de 
populierenlaan met links het kanaal en rechts de 
grote plas Polderveld, waar u straks nog langs 
loopt.  Na 500 m gaat u boven aan de 3-sprong bij 
wkp 18 R (15) en volg het graspad RD, met rechts 
het Sleijebeekje. Een eind verder buigt het brede 
graspad naar links en wordt een licht stijgend 
graspad. Boven bij ingang rioolwater-
zuiveringsinstallatie Panheel gaat u RD (pijl) over 
de asfaltweg. Na bijna 500 m gaat u aan de 
voorrangsweg in Panheel L.   
 

2. Meteen daarna gaat u bij zitbank, 
gedenkplaquette ”Sporen die bleven” en wkp 15 
R (Bosmolenweg).  
 

(U passeert links (nr.1) de voormalige watermolen 
(koren en olie) Panheel, waarvan het gebouw nog 
bestaat. De molen is gebouwd voor 1662 en in 1967 
ontmanteld).  
 

Tegenover huisnr. 6, vlak voor lantaarnpaal met 
twee pijlen, gaat u schuin L  over het graspad met 
links de Panheelderbeek. Bij parkeerplaats van 
“duiklocatie Boschmolenplas” gaat u L.   Volg nu, 
na afsluitboom, geruime tijd het (gras)pad RD 
langs de abeelbomen met links de 
Panheelderbeek en rechts de Boschmolenplas.   
 

(De Boschmolenplas ligt midden in het 
Maasplassengebied, het grootste aaneengesloten 
watersport- en recreatiegebied van Nederland. 

De plas is net als de overige Maasplassen een 
voormalig grindgat. Deze plas is een begrip bij 
duikers). 
 

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij brug en  
wkp 79 RD (82) en volg verder het graspad langs 
de Panheelderbeek en Boschmolenplas. (Links 
ziet u hier de 132 m hoge Tv-toren in Ittervoort). Aan 
de T-splitsing, waar de Panheelderbeek naar links 
buigt en onder de Napoleonsbaan doorgaat, gaat 
u R (pijl) omlaag. Meteen daarna bij 
hoogspanningskabels buigt het pad naar links en 
volg het (bos)pad RD, verder langs de 
Boschmolenplas. Steek na 750 m de 
voorrangsweg en fietspad over en loop RD (82). 
Meteen daarna gaat u bij infobord R de 
klinkerweg omlaag. Beneden bij wkp 82 gaat u R 
(83) over de grindweg, met links de grote plas 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. In het vlakbij 
gelegen waterproductiebedrijf Heel wordt het water 
uit deze plas verwerkt tot drinkwater). 
 

3. Aan de 3-sprong gaat u L (91), langs het   
waterpompstation. Na 250 m, waar de grindweg 
naar rechts buigt en met links een aanlegsteiger, 
gaat u RD (pijl) over het graspad langs de plas.  
Negeer zijpaden rechts. (Schuin links voor u in de 
verte ziet de St. Lindert windmolen (1790) en de St. 
Martinuskerk in Beegden). Negeer pad rechts naar 
heuveltje en loop RD (pijl). Na 600 m gaat u aan 
de Y-splitsing, waar de gele pijl rechts omhoog 
gaat, RD verder langs de plas.   
 

(Als u hier aan de Y-splitsing R (pijl) het paadje 
omhoog loopt, komt u boven bij een zitbank en 
oorlogsmonument (zie infobord)).  
 

Aan het einde van de plas, waar de oever naar 
links buigt, steekt u het asfaltpad over en loop RD 
over het gras.  

https://www.veerhuiswessem.nl/
https://www.veerhuiswessem.nl/
tel:0475-215926


 

Steek voorbij betonnen WML-paaltjes de 
grindweg over en loop RD over het graspaadje. 
Vlak daarna steekt u het volgende asfaltpad over 
en loopt u RD het paadje omhoog naar de 
schuilparaplu.  
 

(Boven op de heuvel met de grote schuilparaplu, 
heeft u (na 8 km) mooi uitzicht over de grote plas en 
o.a. op de St. Lindert windmolen).  
 

Vanaf de schuilparaplu loopt u een klein stukje 
terug naar de rand van de heuvel en ga dan L het 
brede graspad rond de heuvel omlaag.  Let op!  
Omlaag lopend gaat u aan de 4-sprong, met links 
boven de schuilparaplu, R het (gras)paadje 
omlaag richting wandelknooppuntpaal. Bij deze 
paal, wkp 91, gaat u R (92) het brede graspad 
omhoog.  Waar vlak daarna het brede graspad 
naar links buigt, gaat u RD (pijl) het paadje door 
het bosstrookje omhoog. Steek de smalle 
asfaltweg over en ga RD (pijl). Meteen daarna aan 
de Y-splitsing gaat u L/RD over het paadje met 
links de bosrand. (U kunt ook R over het graspad 
lopen).   Aan de 3-sprong gaat u L.  
 

4. Na draaihekje gaat u aan de voorrangsweg 
(Heerstraat-Zuid) R over het fietspad en u loopt 
Heel binnen.  Na circa 50 m gaat u L (pijl) de 
asfaltweg omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Nieuwstraat) over de klinkerweg. Vlak daarna 
gaat u bij wkp 92 L (93) door de mooie lindelaan.  
Voor het omgrachte landgoed/kasteel 
Nederhoven, dat voor het eerst werd genoemd in 
de 1e helft van de 15e eeuw en waarvan het huidig 
gebouw uit 1614 stamt (zie infobord), buigt de weg 
naar links (pijl) en volg dan de veldweg RD langs 
de rij eiken.  Aan de asfaltweg gaat u R met links 
een vervallen (2023) oude boerderij (1854/nr. 3) 
met trapgevels. 
 

(Aan het einde van de boerderij ziet u bij slagboom 
twee schietpalen met kogelvanger, van schutterij St. 
Sebastianus Heel, die voor het eerst in 1646 werd 
genoemd).  
 

U steekt boven de Sleijebeek over. Ga nu meteen 
R (pijl) door het klaphek en volg het pad over de 
dijk. Het pad buigt naar links.  
 

(Rechts ziet u de mooie woonwijk Sleydal en in de 
verte de St. Stefanuskerk in Heel).  
 

Ga aan het einde van het pad door het klaphek en 
ga L over de asfaltweg. Na 10 m gaat u R (pijl) de 
berm omlaag. Beneden gaat u R over het 
asfaltpad en u loopt het natuurgebied Sint-Anna’s 
Beemd in. Vlak daarna gaat u aan de omgekeerde 
Y-splitsing, bij wkp 21, R (23) met links van u de 
Sint-Anna’s Beemd plas. (Na 200 m passeert u een 
picknickbank). Negeer pad rechts omhoog en u 
loopt door het bos. Aan de 3-sprong gaat u R 
(pijl). Boven aan de 3-sprong op de dijk gaat u RD 
(pijl) omlaag.  Bij toegangshekje van het park van 

de Koraalgroep St. Anna loopt u RD (23). Het 
bospad buigt naar links.  
 

(Rechts ziet u woonpaviljoens/woningen van 
Koraalgroep St. Anna, waar mensen met een 
verstandelijke beperking verblijven. Rechts ziet u ook 
de mooie toren van kasteel Heel, dat voor het eerst in 
1264 werd genoemd. De huidige hoofdvleugel werd 
in 1686 gebouwd).  
 

Het bospad wordt een klinkerweg.  
 

5. Steek de asfaltweg over en loop RD (pijl), langs 
ijzeren hek,  het graspad/grindpad, dat meteen 
naar links buigt, omhoog. Boven bij wkp 23 loopt 
u RD (27) over het grindpad over de dijk, met 
rechts de plas Polderveld, die ook geliefd is bij 
duikers. Bij links beneden staand 
plaatsnaambord “Pol” en kapelletje van Onze 
Lieve Vrouw van Rust, buigt het graspad naar 
rechts. Aan de 4-sprong bij twee stenen trappen 
gaat u RD (pijl). Bij wkp 27 gaat u R de berm 
omlaag  (19). Loop RD over het graspad langs het 
“haventje”/inham plas Polderveld. Even verder 
steekt u via grote stapstenen met touwen 
“leuning” het water over. (Let goed op als de 
stenen nat zijn). Even verder steekt u weer via 
grote stapstenen met touwen “leuning” het water 
over en volg dan RD het smalle bospad parallel 
aan de rechts gelegen Polderveldplas. Na 300 m 
buigt het bospad links omhoog. Stap via 
overstapje de vangrail over en steek dan R (pijl) 
de smalle brug over. (Links ziet u de twee 120 m 
hoge koeltorens van de Claus elektriciteitscentrale in 
Maasbracht). 
 

6. Meteen na de brug gaat u R (pijl) het 
grindpaadje omlaag en dan loopt u weer over een 
smal bospad langs de Polderveldplas.  Voor de 
derde keer steekt u via stapstenen en nu met 
houten leuning het water over. Boven aan de  
T-splitsing bij wkp 19 gaat u L (50) en loop de 
smalle stenen trap omhoog. Boven gaat u R (pijl) 
en u via de Polbrug steekt u weer het kanaal 
Wessem-Nederweert over. Beneden, circa 10 m 
vóór voorrangsweg, gaat u L (Groeneweg) over 
de doodlopende weg, die vlak daarna naar links 
buigt. Aan de T-splitsing gaat u R (Polstraat) 
onder het Maas- autoweg A-2 viaduct door met 
links de Maas. Negeer zijwegen. Na 250 m komt u 
weer bij Grand Café-Maasterras ’t Veerhuis, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De uitbater verneemt graag 
wat u van de wandeling vond. Op het terras heeft 
u bij mooi weer uitzicht op de vele 
plezierbootjes/jachten die hier op de Maas 
voorbijvaren. In 2018 kwam dit terras bij het 
uitroepen van het beste terras van de Limburg, 
georganiseerd door Dagblad de Limburger, uit de 
bus als beste terras van Midden-Limburg.    

 
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.   


