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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u langs de waterkant van De Lange Vlieter naar de 
Beegderheide waar u een mooie boswandeling maakt. De heide is een prachtig wandelgebied met 
gemarkeerde routes.  De terugweg gaat ook langs de mooie plas met prachtig uitzicht.  Ook passeert u de 
mooie Sint Lindertmolen in Beegden. Neem zelf proviand mee, halverwege staan enkele zitbanken.   
 

Startadres: Heelderweg 13,  Heel. (Vrijstaande woning met tekst op rechter gevel: “De TUMP”) 
Tegenover het startadres is een parkeerplaats langs de doorgaande weg. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,08 km  2.15 uur  22 m  43 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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382 HEEL 10,1 km 
 

1. Met uw rug naar het startadres Heelderweg 13 
gaat u L over het fietspad. Aan de rotonde en 
dierenweide gaat u L (Schutteheide/10) over het 
fietspad. U passeert na 200 m de hoofdingang 
van vakantiepark Maaspark Boschmolenplas en 
volg verder het fietspad.  Na 250 m gaat u bij 
wandelknooppunt wkp 10 (20) R de doodlopende 
klinkerweg omhoog, die meteen bij groot ijzeren 
hek naar links buigt. Vlak daarna voorbij 
varkensrug heet de weg Sparrenbosweg. Voorbij 
nauwe doorgang passeert u een net 
woonwagenkampje en blijf de asfaltweg RD het 
bos volgen. Negeer bij afsluitboom bospad 
scherp links en u loopt de bebouwde kom van 
Heel binnen. Aan de 3-sprong loopt u RD 
(Houthemerweg).  
 

(Rechts ziet u op het terrein van zorginstelling 
Daelzicht, een zorginstelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking, wigwam tenten/huisjes 
staan.  In deze volledig ingerichte wigwams kunnen  
ouders/familieleden met kinderen met een beperking 
vakantie vieren). De asfaltweg buigt naar links.  
 

2. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R 
(Houthemerweg). Vlak daarna aan de T-splitsing 
gaat u L.  Negeer zijweg rechts en links. Aan de 3-
sprong vóór het bord ”einde bebouwde kom 
Heel” en begin fietspad gaat u R (Boslaan). Neem 
nu tegenover 3-sprong en tegenover huisnr. 17 
het eerste bospad L omhoog. Vlak daarna aan de 
Y-splitsing gaat u R.  (U loopt nu parallel aan de 
asfaltweg). Aan de T-splitsing gaat u R. U passeert 
rechts de achterkant van het witte St. Hubertus 
kapelletje.  
 

(Het kapelletje stond vroeger in het nabijgelegen 
grindwingebied).  
 

Bij de naar rechts buigende asfaltweg (Boslaan), 
buigt het bospad naar links. Negeer meteen 
bospad rechts. Bij brede klinkerweg (keerpunt) en 
bij huisnr. 28 gaat u L. Negeer meteen zijpad 
rechts en volg het rechte bospad RD. Negeer aan 
het eind van het bospad zijpad rechts.  
 

3. Steek de smalle asfaltweg (fietspad) over en 
loop  RD  het smalle bospad omlaag.  Vlak daarna 
aan de T-splitsing gaat u R over de brede 
grindweg.  
 
(U passeert waterpompputten en voor u in de verte 
ziet u de St. Martinuskerk (1951/1952) in Beegden).  
 
Bij waterpompput PP48 loopt u RD over het 
graspad/grasveld met links van u de grote plas 
De Lange Vlieter en rechts boven struikgewas.  
 

(Links aan de andere kant van de plas ziet u de 
windmolen, waar u straks langs komt. Het water van 

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).   
 

Negeer na 250 m paadje schuin rechts omhoog 
naar oorlogsmonument.  
 

(U kunt ook het paadje omhoog lopen en ga dan 
boven meteen voorbij oorlogsmonument en zitbank L 
omlaag en loop dan weer verder over het graspad 
langs de grote plas. 200 m ten noord oosten van dit 
monument, 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. Dir gebeurde tijdens een luchtgevecht 
met een Duitse nachtjager. De gehele bemanning, 
zes jonge mannen, kwam om het leven).   
 

Aan het eind van het graspad gaat u L over het 
asfaltpad. Let op! Na 5 m loopt u RD over het 
graspad.  
 

(U passeert twee plekken waar meestal veel Grauw 
ganzen zitten).  
 

Blijf nu RD het graspad volgen en u loopt 3 maal 
even parallel aan het asfaltpad. Waar u voor de 
vierde keer bij het asfaltpad komt, loopt u RD 
over het asfaltpad. Vlak daarna aan de 3-sprong 
bij grindweg loopt u RD het trappenpad omhoog.  
 

(Boven op de heuvel heeft u mooi uitzicht over de 
grote plas).   
 

4. Loop nu boven bij hoogspanningsmast RD.  
Aan de 4-sprong gaat u L over de asfaltweg. 
Meteen daarna aan de kruising bij waterdrinkpunt 
van WML (gratis heerlijk Limburgs kraanwater) gaat 
u L over de asfaltweg (fietspad) met links 
beneden van u de grote plas.  
 

(Een eindje verder ziet u links de 132 m hoge tv-toren 
in Ittervoort).  
 

Bij fietsknooppunt 30 gaat u R (fietsroute 38) over 
het grindpad. Bij de mooie Sint Lindertmolen (zie 
infobord) en plaatsnaambord Beegden steekt u 
de asfaltweg over en ga dan L (Molenstraat) over 
het trottoir.  
 

(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. Zie infobord).   
 

U passeert de inrit van het aardige optrekje met 
huisnr. 54 en loop RD langs de groene 
afrastering. Aan het eind van deze afrastering 
gaat u R het bospad in met rechts van u de 
afrastering en links het mooie grote 
sportcomplex van Hebes (Heel/Beegden).  
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Bij het rechts gelegen grote grasveld loopt u RD 
en u loopt weer het bos in.  Aan de kruising (10m 
verder staat een zitbank) gaat u R over de 
grindweg. Bij parkeerplaats en picknickbank 
loopt u naar het grote infobord. 
 

 

5.  Bij het grote infobord “Beegderheide” gaat u L 
over het bospad langs de afsluitboom. Negeer 
een eind verder bospad links en vlak daarna twee 
paden rechts. Aan de kruising gaat u L 
(ruiterroute 80).   
 

6. Aan de kruising bij picknickbank loopt u RD 
het zandpad omhoog. (Een prima pauzeplek na 5,1 
km).  Boven passeert u een zitbank, ook een 
genietplekje. Ga hier bij wandelmarkeringspaaltje 
(wmp) RD de heuvel omlaag. Beneden aan de 
kruising loopt u RD (pijl) verder door het mooie 
natuurgebied.  Aan de T-splitsing voor afrastering 
gaat u L over de brede pad.  Na 100 m gaat u aan 
de 4-sprong bij wmp R door het houten klaphek 
en volg het pad RD door het mooie heidegebied.  
 

(Mogelijk komt u hier een kudde Kempische 
heideschapen tegen).  
 

Aan de 3-sprong RD (pijl). Aan de kruising bij wkp 
63 loopt u L (62).  Ga links van de zitbank door 
het klaphek en volg het pad RD (pijl). Aan de T-
splitsing bij wkp 62 gaat u L (64). Aan de 3-
sprong gaat u R (pijl)  over het bospad.  
 

7.  Steek de doorgaande weg over en loop RD  
(pijl) over het smalle bospad.  Negeer zijpaden.  
 

(Even verder ziet u rechts het grote 
waterproductiebedrijf Heel waar van Maaswater 
drinkwater wordt gemaakt. Om het water geschikt te 
maken tot drinkwater wordt het water uit de grote 
plas de Lange Vlieter via een aantal putten rond de 
plas via de oever (oeverflitraat) aan de plas 
onttrokken. In het productiebedrijf ondergaat het 
oppervlaktewater vervolgens een behandeling om het 
geschikt te maken tot circa 20 miljoen kubieke meter 
drinkwater per jaar).  
 

Aan de ruime 3-sprong loopt u RD over de 
grindweg met rechts van u de afrastering van het 
waterproductiebedrijf. U passeert links waterput 
PP10. Bij groot toegangshek buigt de weg naar 
links. Aan de 3-sprong bij wkp 64 gaat u RD. 
Meteen daarna bij de grote plas gaat u R (pijl) 
over de asfaltweg (fietspad). (Even naar link is een 
zitbank met uitzicht op de plas) Let op!  Na 10 m 
gaat u L (pijl) de trap  omlaag. Beneden gaat u R 
over het brede pad met links van u 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 kubieke meter.  
Volg nu 1,4 km het pad langs het water. 
 

(Links ziet u de twee 120 m hoge koeltorens van de 
Claus energiecentrale in Maasbracht.  
 

Een eindje verder ziet u voor u weer de 132 m hoge 
tv-toren in  Ittervoort.  
 

De plas ligt midden in het Maasplassengebied, het 
grootste aaneengesloten watersport- en -
recreatiegebied van Nederland. De plas is net als de 
overige Maasplassen een voormalig grindgat. De 
plas is erg geliefd bij o.a. eenden, futen (lange 
snavel) en waterhoentjes). 
 

8.  Negeer na 600 m betonnen trappenpad rechts 
omhoog.  
 

(Een eind verder ziet u in de Lange Vlieter een 
pijpleiding. 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).    
 

Negeer na 1,4 km bij aanlegsteiger en wkp 82 
klinkerweg scherp rechts omhoog en volg het 
grindpad nog 500 m RD (83) langs de plas. Aan 
de 3-sprong bij wkp 83 gaat u RD (10).   
 

(Links ziet u hier een groot waterpompstation).   
 

Boven bij groot infobord “waterproductiebedrijf 
Heel” en twee zitbanken gaat u R over de 
asfaltweg (fietspad).  Negeer fietspad rechts. 
Steek de voorrangsweg en fietspad over en loop 
RD over het smalle bospad.  Waar het bospad 
vlak bij asfaltweg links omhoog buigt, gaat u R 
omlaag en steek de doorgaande weg over. Ga 
dan L over het fietspad.  Steek bij ingang van 
vakantiepark Maaspark Boschmolenplas de 
doorgaande weg weer over en loop bij 
afsluitboom RD over het bospad. Aan de 
asfaltweg gaat u R.  U passeert weer de nette 
kleine woonwagenlocatie  en volg de 
Sparrenbosweg RD. Steek de voorrangsweg nog 
eens over en ga L over het fietspad. Na 400 m 
gaat u aan de rotonde R en u komt u weer bij het 
startpunt.  

 
 

 

Auteur: Jos Wlazlo. 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 


