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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,28 km  2.20 uur  16 m  16 m 
 
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.   
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Tijdens deze gemakkelijke en zeer waterrijke wandeling, wandelt u meteen naar de Polderplas en steekt u 
tweemaal via stapstenen het water over. Na een stuk langs de doorgaande weg wordt de wandeling steeds 
mooier. U loopt door een populierenlaan, langs het kanaal Wessem-Nederweert en via leuk bospaadje 
wandelt u langs de Polderplas. Ook hier steekt u tweemaal via stapstenen het water over, met behulp van 
touwleuning.  Via o. a. een veldweg loopt u naar de Maas en het lateraal kanaal Linne -Buggenum, waar u 
weer door een populierenlaan loopt. U wandelt over een hoge dijk en via leuke paden loopt u naar het 
vervallen kasteel Heel. In het dorp komt u bij het leuke terras. Het water oversteken via de stapstenen kan 
voor honden lastig zijn.  
 
 

 
 

Startadres: Café Oppe Linj, Dorpsstraat 61, Heel.  Tel: 06-15148312. Parkeer naast het café bij de 
Mariakapel. U kunt ook parkeren op de parkeerplaats bij het vlakbij gelegen Catualiaplein, dat bij de kerk 
ligt.  

 
 

1663. HEEL 10,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u meteen 
scherp L over het pleintje, met rechts de 
Mariakapel en loop dan RD (Mgr. Savelbergweg) 
de asfaltweg omlaag, met even verder links de  
Sint Stefanuskerk.  
 

(Omstreeks 1100 werd de vierkante kerktoren met  
kolenzandsteen en Maaskeien gebouwd en 
vermoedelijk werd deze in de 13e eeuw verhoogd 
met tufsteen en mergelsteen. De middeleeuwse kerk 
werd begin 1900 in fases vervangen. Deze 
gebouwen werden aan de buitenzijde met 
mergelsteen bekleed).  
 

Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u bij de 
eerste zitbank scherp R over de parkeerplaats en 
loop dan rechts van huisnr. 14 RD (Don 

Boscohof) over de asfaltweg. (U steekt dus niet de 
grote parkeerplaats/plein over). Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 31 gaat u L (Pastoor Schoerenhof) de 
eenrichtingsweg omlaag. De weg buigt naar 
rechts en ga dan meteen L over het tegelpad. 
Meteen daarna gaat u R de asfaltweg langs de rij 
knotwilgen omhoog, met links de achterkant van 
het vervallen kasteel Heel. Aan de 3-sprong gaat 
u RD met links een restant van het vervallen 
klooster Sint Anna. Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u L (Kapellaan) omlaag met links de met 
breuksteen gebouwde voormalige St. Anna 
kloosterkerk (1930).  Na ruim 50 m gaat u aan de 
3-sprong R (Schoolhof), over de smalle asfaltweg 
met rechts woningen van de Koraalgroep.  Waar 
de smalle asfaltweg naar rechts buigt, gaat u 
L/RD over het asfaltpad met rechts afrastering. 
Bij de kapel van het Kindje Jezus van Praag 
(1938) gaat u  RD (pijl), over het graspad en na 
ruim 50 m gaat u L, met links beneden water. 
Even verder steekt u via  houten brug de 
Sleijebeek over en loop via de stenen trap de dijk 
omhoog.   

2.   Boven op de dijk gaat u bij wandelknooppunt 
(wkp) 12 R (11) over de grindweg, met links de 
Polderplas, een voormalig grindgat.  
 

(Hier ziet u de twee koeltorens van de Clauscentrale, 
die u tijdens deze wandeling vaker zult zien).  
 

Na 300 m gaat aan de ongelijke 4-sprong L 
omlaag. Vlak daarna gaat u beneden aan de  
3-sprong R en steekt u via stapstenen, met 
touwleuning, het water over en volg de veldweg 
RD omhoog. Boven aan de 3-sprong, bij brug 
gaat u RD omlaag met links de Polderplas. Aan 
het einde steekt u, bij zitbank, twee keer via 
stapstenen, met touwleuning, het water over  en 
loop RD het korte steile paadje omhoog. Boven 
gaat u R over het graspad, met links een rij 
populieren en mooi uitzicht over de plas Tesken. 
Voorbij hek gaat u aan de 4-sprong bij trafokast L 
(pijl) het pad omhoog met links de plas Tesken, 
een voormalig grindgat.  (Boven ziet u links in de 
verte de 157 m hoge tv-toren in Roermond) Voorbij 
rood/witte slagboom loopt u RD over de 
betonplatenweg/smalle asfaltweg. Voorbij de 
volgende slagboom (loop rechts om de slagboom 
heen) gaat u L over het fietspad langs de 
doorgaande weg en na 100 m steekt u via brug, 
de verbinding tussen de plas Tesken en de 
plezierjachthaven, over. 200 m verder loopt u, bij 
plaatsnaambord, Panheel binnen. Na de volgende 
200 m gaat u voorbij huisnr. 12 L  (Heggerstraat) 
over de asfaltweg. Negeer doodlopende weg 
rechts en u verlaat de bebouwde kom. Na 300 m, 
vlak voor ingang van het terrein van het 
Waterschapbedrijf Limburg (zie infobord), loopt u 
RD (pijl) over het graspad met rechts de 
waterzuiveringsinstallatie (RWZI) Heel. Na  200 m  
buigt het graspad naar rechts en volg dan RD de 
grindweg met links gezuiverd water, dat uit de 
RWZI Heel komt.    
 

https://www.facebook.com/cafeoppelinj/
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3. Voorbij ijzeren hek en boomstronken gaat u 
aan de T-splitsing, bij wkp 18, L (19) het pad 
omlaag met rechts het 17 km lange kanaal 
Wessem-Nederweert (1929) en even verder links 
de Polderplas.   
 

(Het kanaal verbindt de Zuid-Willemsvaart en 
Noordervaart bij Nederweert met de Maas bij 
Wessem (Pol). 
 

Na 500 m, vlak voor brug en trap, gaat u bij  
wkp 19 L (27), het bospaadje omlaag met even 
verder links de Polderplas. Via stapstenen, met 
houten leuning, steekt u het water over en volg 
het bospad verder door het broekbos. Bijna  
100 m verder buigt het pad rechts steil omhoog. 
Boven aan de asfaltweg bij infobord gaat u L (pijl) 
en steekt u de stalen smalle brug over. Meteen na 
de brug stapt u bij “houvastpaal” L (pijl) via 
overstapje over de vangrail en volg het bospaadje 
omlaag. Na 200 m buigt het pad naar links 
(pijl/Maasvalleiroute) en even verder loopt u vlak 
langs de Polderplas.  
 

(Hier heeft u mooi zicht op kasteel Heel).  
 

100 m verder steekt u tweemaal, via stapstenen 
met touwleuning, het water over en volg het pad 
met links het haventje. Waar de oever van het 
haventje voor de tweede keer naar links buigt, 
loopt u RD de dijk omhoog en boven bij wkp 27 
gaat u L (23), over de grindweg.  
 

(U kunt ook beneden verder langs de  Polderplas 
lopen en dan passeert u een zitbank, een 
genietplekje. Bij stenen trap gaat u R omhoog).  
 

Voorbij rechts staand  huis gaat u R de stenen 
trap omlaag en loop RD tussen de bomen door.     
 

4. Steek aan de rand van de buurtschap Pol het 
tweerichtingsfietspad en asfaltweg over en loop 
RD over de asfaltweg, die vlak daarna een 
veldweg wordt.   
 

(Als u hier aan het tweerichtingsfietspad L gaat, komt 
u meteen bij de O.L. Vrouw van Rustkapel, waar een 
zitbank staat).   
 

Aan de 3-sprong gaat u RD en vlak daarna gaat u 
boven op de dijk, aan de 4-sprong bij wkp 28, RD 
(30) omlaag en volg het graspad met links een rij 
essen.  
 

(Rechts in de verte ziet u de Maasbrug over de A-2 
bij Wessem).  
 

Voor het meer/inham Maas buigt het pad naar 
links (pijl) en volg nu geruime tijd het pad door de 
bosstrook met rechts het meer. Na bijna 700 m, 
voorbij strook hoge braamstruiken,  gaat u aan de 
T-splitsing R (pijl) met rechts het meer. Voorbij 
zitbank, genietplekje, gaat u door twee 
klaphekjes. Volg nu het graspad, via de volgende 
twee klaphekjes, RD (pijl) met links een rij essen 
en rechts het meer.  Na 300 m gaat u aan de  
Y-splitsing L  verder langs de rij essen. Aan de  
T-splitsing gaat u L en vlak daarna gaat u aan de 
4-sprong, via klaphek, RD (pijl) de dijk omhoog. 
Boven gaat u L (pijl) door de populierenlaan met 
rechts de Maas.   

(Schuin rechts voor u ziet u de stuw/sluis/ 
waterkrachtcentrale Linne (1920). Voor u in de verte 
ziet u weer de tv-toren in Roermond).  
 

Na 600 m gaat u bij rood/witte afsluitboom RD 
(pijl) over het klinkerpad met rechts 
botenaanlegsteigers en het 8,9 km lange 
lateraalkanaal Linne-Buggenum.   
 

(Het kanaal maakt sinds 1972 het voor de 
binnenvaart mogelijk om Maasbochten af te snijden, 
waarbij nog slechts één sluis, de sluis van Heel,  
moet worden gepasseerd). 
 

5. Na 300 m, aan de 3-sprong bij wkp 30, gaat u L 
(26) en bij breed ijzeren hek gaat u via klaphek RD 
over de grasdijk. (Hier aan de 3-sprong ziet u voor u 
de sluis Heel (1972)). Bij infobord 
“Retentiebekken” gaat u RD over de asfaltweg of 
bij hoog water over de  lage muur.  Aan het einde 
van de lage muur gaat u RD over de grasdijk.  
Aan de ongelijke 4-sprong, bij  wkp 26, gaat u RD 
(28) verder over de dijk met rechts de plas Anna 
Beemd. Aan de 3-sprong gaat u R over de 
grindweg en u passeert meteen een 
schanssteenkorf met infobord. Na bijna 500 m 
gaat u aan de T-splitsing, voor ijzeren hek, L over 
het pad met rechts afrastering. Negeer ijzeren hek 
rechts en volg RD (pijl) het bospad, dat enkele 
bochten maakt.  Steek de doorgaande weg over 
en ga R over het tweerichtingsfietspad en u 
steekt meteen via brug de Sleijebeek over. Na  
30 m gaat u voorbij ijzeren hek L over het paadje 
en ga dan meteen R over het asfaltpad met links 
achtertuinen van woningen. Aan de 3-sprong gaat 
u L (St. Annalaan), met links en rechts woningen 
van de Koraalgroep. Voorbij huisnr. 28 gaat u aan 
de 3-sprong R (Kastanjelaan), over het 
klinkerpad. Negeer zijpaden.  
 

(Links heeft u mooi zicht op kasteel Heel, dat in 1686  
is gebouwd op de fundamenten van zijn voorganger, 
waarvan de eerste vermelding in 1264 was. Door 
afbraak, verbouwing en nieuwbouw is van het oude 
kasteel weinig meer over. De grachten, hoektorens 
en voorburcht zijn verdwenen. Het enige restant is 
het middendeel (witte kleur).In 1880 wordt het kasteel 
verkocht aan rector Savelberg die er een weeshuis 
vestigde. Dit is het begin van het St. Annagesticht, 
dat nog steeds eigenaar van het kasteel is. In 1960 
verwoest een grote brand een groot deel van het 
kasteel). 
 

Na 200 m gaat u aan de 4-sprong, bij knotwilgen 
en stenen paaltjes, schuin L over het klinkerpad 
met links woningen en rechts het grote 
plein/parkeerplaats/Cultuurcentrum Don Bosco. 
Aan het einde van het klinkerpad, bij huisnr. 14, 
gaat u R en ga dan meteen  L de asfaltweg 
omhoog, met rechts de Sint Stefanuskerk, met 
boven op het middenschip het Angelusklokje.  
Waar boven de weg bij de  buste van pater dr. 
Neijens (1868-1941) naar links buigt gaat u RD/R 
langs de Mariakapel en u komt meteen rechts bij 
het gezellige dorpscafé Oppe Linje, de sponsor 
van deze wandeling, waar u tegen vriendelijke 
prijzen nog iets kunt eten of drinken.  


