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Tijdens deze gemakkelijke wandeling loopt u via de prachtige Beegderheide, die met vele vennen het hele 
jaar mooi is, en via het Landgoed Exaten naar de rand van Beexem, waar u Huize Brais passeert. Voorbij 
Kasteel Baexem loopt u naar de Baronsberg met de bijzondere Mariagrot, een leuke pauzeplek. Via o.a. het 
Exatenbos en een stukje langs het bijzondere natuurgebied Putpeel wandelt u langs het grote meer de 
Lange Vlieter terug naar de parkeerplaats.  Neem zelf proviand mee. Ook in de winter is dit een mooie 
wandeling, zie de foto’s.  
 

Startadres: Grote parkeerplaats Beegderheide die gelegen is bij het sportcomplex van Heel, Baexemerweg 
1B, Beegden.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,61 km  2.45 uur  22 m   33m 
 

 
 

1439. BEEGDEN 12,6 km 
 
1. Met uw rug naar het sportcomplex van o.a. V.V. 
Hebes (fusie Heel/Beegden) en de tennisvelden 
van TC Beegden, gaat u R.  Waar de asfaltweg 
van de parkeerplaats naar links buigt, gaat u R 
over de verharde weg. Meteen daarna aan de  
5-sprong bij groot infobord “Beegderheide” gaat 
u bij veerooster RD door het houten klaphek en 
volg het pad onder de hoogspanningskabels door 
met rechts de afrastering van het honden- 
uitloopgebied. Bij volgend veerooster gaat u via 
klaphek bij infobordje en houtsculptuur in boom 
RD over de bosweg. Waar de bosweg naar rechts 
buigt, gaat u L omlaag. Meteen daarna gaat u aan 
de 4-sprong RD over het bospad. Aan de 
volgende 4-sprong gaat u RD. Let op! Na 30 m 
gaat u L het paadje omhoog met links de bosrand 
en rechts de zandvlakte.  Vlak daarna gaat u aan 
de T-splitsing, met rechts de top van de heuvel, L 
het zandpad omlaag. Beneden aan de kruising 
gaat u RD (pijl). Aan de T-splitsing voor 
afrastering gaat u L (pijl).  Aan de 4-sprong gaat u 
bij breed houten hek R (pijl) via klaphek over het 
pad. (Mogelijk komt u hier grazende schapen tegen).  
Negeer zijpaadjes. Na bijna 100 m gaat u aan de 
4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 63 R (49).  
 

2. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl). Aan de  
4-sprong gaat u RD richting groen 
hoogspanningsrek. (U verlaat hier de gele pijl). 
Voorbij de dubbele rij houten paaltjes gaat u R 
met rechts het hoogspanningsrek 16 A. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u L door het bos.  Voorbij 
klaphek steekt u voorzichtig, bij km paaltje 47,5 
de doorgaande weg (Napoleonsbaan/N273), het 
tweerichtingen fietspad en de greppel over en 
loop dan bij goot infobord Beegderheide RD over 
het bospad.  Voorbij klaphek gaat u RD met 
rechts een ven. Aan de 4-sprong, einde ven, gaat 
u R en boven loopt u tussen twee vennen door.  
Aan de 3-sprong bij 3-driestammige berk gaat u 
L. Meteen daarna aan de T-splitsing voor het 
grote ven gaat u L.  Negeer zijpaadjes en u 
passeert nog enkele vennen. Na 400 m gaat u aan 
de T-splitsing R (pijl).  

3.  Vlak daarna aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u 
RD (55) met rechts een ven. Voorbij klaphek volgt 
u RD het bospad.  Negeer zijpaden. Na 150 m gaat 
u aan de T-splitsing L (pijl/vlindertelpad).  Aan de 
3-sprong gaat u R (pijl/vlindertelpad) omlaag.  
Negeer zijpaden. Omlaag lopend gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong RD (pijl/vlindertelpad).  Aan de 
3-sprong gaat u RD (pijl) met links grasland.  
Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing bij wkp 55 en 
het voormalige kasteel/klooster Exaten (nu 
Asielzoekerscentrum) gaat u R (18) over de 
asfaltweg.   
 

(Op een wapensteen staat het jaartal 1953, maar de 
oudste vermelding van het kasteel is uit 1329, waarin 
vermeld staat dat het een curtis (hof) is van een abdij 
uit Keulen. Het huidig kasteel is van begin 18e eeuw. 
Het complex werd 1872 door de Duitse paters 
Jezuïeten, die op de vlucht waren voor de 
Kulturkampf van kanselier Bismarck, als klooster in 
gebruik genomen. Ze bouwden rond het kasteel een 
groot gebouw waardoor het oude kasteel grotendeels 
aan het zicht onttrokken werd. Daarna werd het 
klooster bewoond door de broeders Franciscanen. 
Het werd later (1946-1957) een jeugdzorginstelling, 
die geleid werd door de Dominicanessen van 
Bethanië, een opleidingsschool van de rijkspolitie 
(1967) waar o.a. opleidingen voor de Mobiel 
Eenheid werden gegeven en sinds 1997 is het een 
asielzoekerscentrum).  
 

Waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u L 
over de klinkerweg en meteen daarna gaat u R 
naar de doorgaande weg, waar links de Exatenhof 
(19e eeuw) staat. Steek voorzichtig deze 
doorgaande weg over en loop RD over het 
fietspad.  Meteen daarna aan de 3-sprong bij bord 
“Exaten” gaat u L en ga dan meteen R over de 
brede bosweg/eikenlaan en u passeert bij 
afsluitboom groot infobord.  Na bijna 200 m gaat 
u aan de 3-sprong bij wkp. 18 L (17) over het 
bospad.   
 

4. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de 
bosweg/eiken- beukenlaan met links op afstand 
de meanderende Haelensche Beek.  
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(Links ziet u de kerk in Baexem).  Aan de 4-sprong 
bij wkp 17 gaat u L (16). Na 100 m steekt u de 
Haelensche Beek over en volgt u RD de 
grindweg, die een eind verder naar links buigt.  
Aan de T-splitsing bij groot wegkruis en wkp 16 
gaat u L (14) over de smalle asfaltweg, die na  
200 m een grindweg wordt.  Na 700 m steekt u in 
Baexem bij wkp 14 L (13) de doorgaande weg 
over en gaat u R over het tegel- fietspad.  
 

(Hier bij wkp 14, ziet u rechts het rijksmonumentale 
Huize Brias (1717) ook wel het kasteeltje genoemd 
en dat genoemd is naar de eerste bewoners t.w. de 
familie De Brias).  
 

Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij ANWB-
wegwijzer L (pijl) richting Grathem. Voorbij het 
rechts gelegen Sjötterhoes van schutterij St Jan 
Baexem (1721), waar twee schietpalen met 
kogelvanger staan en voorbij de ingang van het 
links gelegen kasteel Baexem, gaat u bij wkp 13 
RD (53) met rechts de muur van het kerkhof.   
 

(Het kasteel stamt oorspronkelijk uit de 13e eeuw. 
Het huidige gebouw dateert uit 1676 met zijvleugels 
uit de 18e eeuw. Ooit had het gebouw een gracht. 
Eind 19e eeuw werd het pand gesplitst en waren er, 
zeker in het interieur, veel aanpassingen).   
 

Na 50 m gaat u bij KPN-gebouw L de 
doodlopende weg omlaag richting Baronsberg.  
Negeer vlak daarna beneden (gras)pad rechts 
(hier komt u straks terug) en volg de veldweg met 
links een rij populieren/kasteeltuin. Na 400 m 
komt u bij de motte Baronsberg waar bij de 
bijzondere Mariagrot en de grote houtsculptuur 
“engel” zitbanken staan, een fijne pauzeplek na 
7,3 km wandelen.  
 

(Op basis van vondsten lijkt de Baronsberg 
oorspronkelijk een grafheuvel uit de Steentijd 
geweest te zijn. De 5 m hoge heuvel is waarschijnlijk 
al ontstaan in de Romeinse tijd. Bij opgravingen in 
1985 zijn de restanten van waarschijnlijk een 
Middeleeuwse toren gevonden. Het zou daarmee 
een Motte zijn. Dat is een heuvel met er bovenop een 
verdedigbare toren (donjon) als voorganger van een 
kasteel. In de Baronsberg is een Lourdeskapel 
uitgegraven, heel bijzonder). 
 

5. Loop dezelfde weg terug. Na 400 m voorbij rij 
populieren en bij inrit gang van woning (huisnr. 4 
hangt aan boom) gaat u L (pijl) over het (gras)pad 
met links afrastering van weiland en rechts boven 
het KPN-gebouw. Aan de T-splitsing bij wkp 53 
gaat u L (54) de smalle asfaltweg omlaag. Na ruim 
500 m steekt u weer de beek over en dan gaat u 
meteen L (pijl) via ijzeren doorgang over het 
asfaltpad met even verder links de meanderende 
Haelensche Beek. (Voor u zet u het kasteel/klooster 
Exaten). Na bijna 500 m buigt het asfaltpad naar 
rechts. Boven aan de T-splitsing bij wkp 54 gaat u 
R (56) over de grindweg met links de bosrand.  

Aan de 3-sprong bij ruiterknooppunt 80 gaat u L 
(49) de bosweg omhoog. (U verlaat hier de pijl).   
Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u R. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u L en u passeert 
rechts een akker. Negeer zijpaden en blijf 
geruime tijd de bosweg RD volgen.   
 

(Na 250 m ziet u links gebouwen die horen bij het 
drinkwaterproductiebedrijf van WML)  
 

Na 1,2 km steekt u bij km paaltje 46,4 de 
doorgaande weg (Napoleonsbaan/N273) over en 
loop bij afsluitboom RD over de bosweg. Negeer 
zijpad links en negeer klaphek rechts.    
 

6.   Meteen daarna aan de ruime 3-sprong gaat u 
RD. Vlak daarna gaat bij markeringspaal R (pijl) 
over het pad met rechts afrastering van het 
bijzondere natuurgebied Tuspeel. Na 200 m 
passeert u een zitbank met mooi uitzicht op het 
vennengebied.   Aan de 4-sprong gaat u RD. 
Meteen daarna aan de T-splitsing voor het grote 
meer Lange Vlieter, een voormalige grindgroeve, 
met een wateroppervlakte van circa 125 hectare, 
een diepte van 35 m en een capaciteit van circa 
23,5 miljoen mᶟ, gaat u R over de smalle 
asfaltweg/fietspad.  Na 100 m gaat u bij zitbank L 
de trap omlaag en beneden gaat u L over de 
grindweg met rechts het meer, waar WML het 
water uithaalt voor de productie van drinkwater. 
Negeer na 500 m trap links omhoog en volg de 
grindweg, die naar rechts buigt,   
 

(Rechts aan de overkant van het meer ziet u de twee 
120 m hoge schoorstenen van de Clausgascentrale 
in Maasbracht. Rechts achter u ziet u de   hoge tv-
toren in Ittervoort).  
 

300 m verder bij afgesloten steiger gaat u L de 
smalle stalen trap met leuning omhoog. Aan de 
smalle asfaltweg/ fietspad gaat u R. (Na 150 m 
passeert u een zitbankje met mooi uitzicht over het 
meer). 
 

7. 300 m verder gaat u bij houten paal L, steek de 
grindweg over en loop RD over het brede bospad 
richting waterpunt/windmolen.   Aan de 4-sprong 
onder de hoogspanningskabels, gaat L over de 
grindweg met meteen rechts beneden een 
waterput. 
 

(Als u hier aan de 4-sprong R over het smalle paadje 
gelegen tussen struikgewas gaat, dan komt u bij de 
Sint Lindertmolen, die in 1750 in Heel is gebouwd en 
in 1856 naar deze plek is verplaatst). 
 

Waar na 100 m bij twee waterputten de grindweg 
naar links buigt en een bosweg wordt, gaat u R 
over brede graspad.  Let op! 100 m verder gaat u 
R over het smalle paadje gelegen tussen 
struikgewas. Meteen daarna steekt u de 
doorgaande weg over en u komt weer bij de 
parkeerplaats. 

 
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.   


