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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst over veldwegen naar de kasteelboerderij Huis 
Nederhoven en dan beklimt u een grasheuvel, met prachtig uitzicht op het meer Lange Vlieter. U struint 
geruime tijd langs dit meer en dan passeert u, na 6 km, een zitbank met mooi uitzicht op een ven, een leuke 
pauzeplek. U wandelt over de mooie Beegderheide, die in augustus in volle bloei staat en de rest van het 
jaar ook erg mooi is. Via mooi pad wandelt u terug naar Beegden waar een fijn terras is. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Eetcafé Trefpunt Beegden, Dorpstraat 2, Beegden. Tel: 0475-584611. Geopend in de zomer 
dagelijks vanaf 12.00 uur, dinsdag en woensdag gesloten. Winter: Dinsdag en woensdag gesloten,  
Dagelijks vanaf 17.00 uur, vrijdag t/m zondag vanaf 13.00 uur. 
 

U kunt ook starten  bij de parkeerplaats aan de Heideweg 4 in Heel. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat 
u L. Meteen daarna, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD (Baerkespad). Bij het 
oorlogsmonument Wellinggton loopt u RD omlaag en ga da L over het smalle pad met rechts het meer. Ga 
dan verder bij **** in punt 3. Na 8 km kunt u dan pauzeren bij  Eetcafé Trefpunt.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,03 km  2.25 uur  21 m  48 m 
 

 
 

1609. BEEGDEN 11 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(Kerkstraat) de klinkerweg omlaag met links het 
kunstwerk “Beegden 1275-1990” en de  
St. Martinuskerk (1952), waarvan de voorganger 
(1868) in nov. 1994 door terugtrekkende Duitse 
troepen werd opgeblazen. Beneden bij 
parkeerplaats buigt de asfaltweg naar rechts met 
voor u de koeltorens van de gas gestookte Claus 
elektriciteitscentrale in Maasbracht. Voorbij 
speeltuintje gaat u aan de T-splitsing L en u 
verlaat de bebouwde kom van Beegden/ Bieëgdje.   
 

(Waar de weg naar rechts buigt, passeert u het 
clublokaal en de twee schietpalen met kogelvangers 
van het St. Sebastianusgilde Beegden).  
 

Na 300 m, bij twee hoogspanningsmasten en 
wandelknooppunt (wkp) 75, gaat u  R (93) over de 
veldweg, die u geruime tijd volgt en die na 250 m 
naar rechts (pijl) buigt.   
 

(Links op afstand ziet u de dijk van het 
Lateraalkanaal Linne-Buggenum). 
 

Na 1 km gaat u boven op de dijk, bij wkp 93, RD 
(92) omlaag. Steek asfaltweg over en loop RD 
(pijl) over de grindweg. (Dit is een Eigen weg, 
wandelaars toegestaan). Bij de ingang van het 
omgrachte Huis Nederhoven (1614) gaat u R (pijl) 
door de lindelaan. Aan de asfaltweg in Heel gaat 
u bij wkp 92 R (91). Vlak daarna gaat u aan de  
3-sprong L (pijl) omhoog. Steek boven de  
doorgaande weg over en ga R (pijl) over het 
fietspad.  
 

2. Na 50 m, meteen voorbij het bord “Einde 
bebouwde kom Heel”, gaat u L (pijl), via 
draaihekje, over het pad met rechts de bosrand. 
Steek de smalle asfaltweg/fietspad over en loop 
RD (pijl) het paadje omlaag. Beneden, 5 m voor 
asfaltpad en rechts wkp 91, gaat u L en loop dan 
RD het  het steile paadje omhoog naar de top van 
de heuvel.  
 

(Boven op de heuvel met de grote schuilparaplu heeft 
u  mooi uitzicht over het waterspaarbekken de Lange 
Vlieter, dat een wateroppervlakte van circa 125 
hectare, een diepte van 35 m  en een capaciteit van 
circa 23,5 miljoen mᶟ heeft.  
 

Het water in de grote Lange Vlieter, een voormalig 
grindgat,  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.  
 

Hier ziet u ook de  St. Lindert windmolen, die in 1790 
is gebouwd en  in 1856 is verplaatst naar de huidige 
locatie aan de rand van de Beegderheide). 
 

Voorbij de schuilparaplu gaat u R het steile 
paadje omlaag.  Beneden steekt u het asfaltpad 
over en loopt u  RD. Vlak daarna steekt u, bij 
waterput, de grindweg over en loopt u verder RD 
met rechts betonnen paaltjes van WML.  
 

(Via deze pompputten wordt via de oever 
(oeverfiltraat) aan de Lange Vlieter water onttrokken 
en vervolgens naar het waterproductiebedrijf Heel, 
waar u straks langs komt,  getransporteerd).  
 

Steek het volgende asfaltpad over en loop RD 
over het smalle paadje met rechts het meer en 
links boven woningen in Heel.  
 

3. Negeer zijpaden en volg geruime tijd het pad 
RD vlak langs het water.  
 

(Als u na 300 m, bij rechts gelegen putdeksel en 
WML paaltje 72035, L het graspad omhoog loopt, 
komt u bij het Wellington monument waar ook 
zitbanken staan. Als u boven scherp R het paadje 
omlaag loopt, komt u meteen weer op de route. 

http://www.eetcafetrefpuntbeegden.nl/
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In de  buurt van de windmolen in Beegden stortte op 
14 febr. 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). 
 

**** Na 1 km gaat u aan de ruime 3-sprong RD 
(pijl) over de grindweg richting  
waterpompstation, waar het spaarbekken gevuld 
wordt met water vanuit de Maas.   
 

(Rechts ziet u in de plas een lange ronde “buis”, die 
een filterfunctie heeft).  
 

Voorbij het waterpompstation gaat u aan de  
T-splitsing, bij wkp 83, R (82) over de grindweg 
met rechts het meer/waterkering. Aan de  
3-sprong, bij stuk klinkerweg en wkp 82, gaat u 
RD (64) over de grindweg, verder langs het meer. 
Na 750 m gaat u L (pijl) de  stenen trap met 
leuning omhoog en boven gaat u R (pijl) over het 
asfalt-/fietspad.  Na 100 m gaat u L (pijl) over het 
bospad. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong 
RD met even verder links afrastering van het 
natuurgebied Tuspeel, dat door een ondiepe in de 
bodem aanwezige leemlaag een unieke 
hoogveenvegetatie heeft en waar u mogelijk wilde 
paarden ziet lopen.   
 

(Na 100 m passeert u een zitbank met mooi uitzicht 
op het ven, dat in de zomer droog kan staan. Een 
fijne pauzeplek na 6 km lopen).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de bos-
grindweg.   
 

4. Na bijna 150 m buigt de bos-/grindweg naar 
links, met links boven een waterput.   
 

(Als u na 50 m L het paadje inloopt, komt u bij een 
prachtig ven).   
 

Aan de T-splitsing, bij wkp 64 en 
bewakingscamera, gaat u L (62) over de 
grindweg, die vlak daarna bij toegangspoort van 
het  Waterproductiebedrijf Heel naar rechts (pijl) 
buigt.  Waar de grindweg weer naar rechts buigt, 
gaat u RD (pijl) over het smalle (bos)pad met links 
afrastering van het grote Waterproductiebedrijf 
Heel, waar het oppervlaktewater uit de Lange 
Vlieter een  behandeling krijgt en geschikt wordt 
gemaakt voor de productie van jaarlijks circa 20 
miljoen mᶟ drinkwater. Steek de asfaltweg/ 
lindelaan over en loop RD (pijl) over het smalle 
bospad. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij 
bordje “Opengesteld” L (pijl).  Aan de T-splitsing 
bij wkp 62 gaat u R (63).  Voorbij klaphek gaat u 
meteen L (pijl) langs de zitbank en ga dan R (pijl) 
onder de hoogspanningskabels door over het 
paadje door de prachtige Beegderheide, die in 
augustus in bloei staat, maar het hele jaar door 
mooi is. (Mogelijk komt u een grazende kudde 
schapen tegen). Aan de 4-sprong, bij wkp 63, gaat 
u RD (49).  Aan de 3-sprong gaat u RD. (U verlaat 
hier de pijl). Meteen voorbij klaphek/breed houten 

hek gaat u aan de 4-sprong R het bospad 
omhoog/omlaag.  
 

5.  Aan de  4-sprong bij zitbank gaat u RD over 
het licht stijgende smalle bospad. Aan de 
volgende 4-sprong gaat u L (Vlindertelroute).  Na 
bijna 100 m  gaat u aan de 3-sprong R omhoog.  
Aan de 4-sprong, met rechts een zitbank en het 
tankmonument/commandoluik geschutskoepel 
van Shermon tank, gaat u L over het zandpad 
richting houten hek.  
  

(Van 1902 tot 1999 was de Beegderheide een militair 
oefenterrein en deden twee Sherman tanks dienst als 
oefenobject)  
 

30 m voorbij klaphek gaat u aan de ongelijke  
4-sprong RD over het zandpad door heide, met 
links een mooi ven met waterlelies, dat in de 
zomer droog kan staan. Aan de Y-splitsing bij 
zitbank, een genietplekje, gaat u R en meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing, bij houten paal 
R het zandpad tussen een eik en vliegden 
omhoog. Voorbij de zandvlakte loopt u bij 
volgende houten paal RD over het brede 
zandpad. Na 100 m, voorbij zitbank, loopt u RD 
naar het klaphek. Voorbij klaphek/breed houten 
hek  gaat u RD (pijl) de bosweg omlaag. Aan de  
,4-sprong, bij  rechts staand wkp 49, gaat u RD 
(48) omhoog/omlaag.   
 

6. Beneden gaat u L (pijl) over de parkeerplaats. 
Bij infoborden en wkp 48 steekt u R (71) 
voorzichtig de doorgaande weg over en loopt u 
RD het pad omlaag, richting “Op ’t Oeavere”. 
Beneden aan de bosrand en rij populieren buigt 
het pad naar rechts en wordt een pad door de 
bosrand.  Na 300 m, beneden na vlonderpad en 
bij bord sage “de Karos van de duivel”,  gaat u 
door het klaphek en ga dan R (pijl) door het 
grasland/natuurgebied, waarin een ooievaarsnest 
op paal staat. Via klaphek, bij zitbank en 
schommel, verlaat u het grasveld en volgt u RD 
(pijl) bospad.  Na 200 m steekt u via vlonderpad 
het drassige gebied “De Breulle” over, waar 
vroeger volgens een sage een duivel ongewijde 
kerkklokken heeft ingegooid/zie infobord en volg 
verder het bospad.   
 

(200 m verder passeert u een zitbank en het infobord 
“de storing van Beegden”).  
 

Na 500 m, boven bij ijzeren hek en zitbank, gaat u 
RD het brede pad omlaag met links achter 
beukenhaag een vijver. Boven aan de asfaltweg 
in Beegden gaat u L (pijl).  Aan de 3-sprong bij 
wegkruis gaat u RD (pijl). Aan de 3-sprong bij 
wkp 71 gaat u RD (74/Eindstraat). Negeer 
zijwegen en 200 m verder gaat de Eindstraat, bij 
kunstwerk, over in de Kerkstraat. Voorbij de kerk, 
waar de asfaltweg voor het voormalig 
gemeentehuis naar rechts buigt, komt u links bij 
het leuke Eetcafé Trefpunt, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het terras iets 
kunt eten of drinken. 
 

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.   


