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  blz 2 van 3 

 

Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u door weilanden en bossen naar de Beegderpeel.  
Bij het schitterende Beegderven staat een zitbank, een mooie pauzeplek.  De terugweg gaat door de mooie 
Beegderheide en langs de Maasplassen De Lange Vlieter en de Boschmolenplas.  Neem zelf proviand mee, 
aan het eind is een gezellig terras. 
 

Startadres: Restaurant café zaal Geraats,  Markt 5, Grathem.  (U kunt parkeren op de Markt of achter het café). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,39 km  2.45 uur  23 m  36 m 
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1. Met uw gezicht naar de ingang van het 
restaurant aan de Marktzijde gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 70 R (71). Negeer meteen 
zijweg links (Bosstraat).  Aan de 3-sprong bij wkp 
71 en bij H. Hartkapel (1922/zie infobordje) gaat u 
L (76/Gulden Eind).  Aan de volgende 3-sprong 
RD. Via brug steekt u de Uffelse beek over, die 
ontspringt op het Kempens Plateau in België. 
Meteen na de brug bij wkp 76 en kapel Puinebrök 
(zie infobordje) gaat u L (80) over de veldweg. 
Vlak daarna, meteen voorbij meterkast, gaat u L 
(pijl) over het graspad met links de Uffelse beek. 
Volg nu 800 m dit pad RD. (Een eind verder ziet u 
de resultaten van de werkzaamheden van bevers). 
Steek L (pijl) de brug over en ga bij zitbank en 
insectenhotel R (pijl) over het brede graspad.  
 

(Hier bij de brug splitst de Uffelse beek zich in de 
Haelense beek (links) en de Panheelder beek 
(rechts). Links ziet u hier het kunstwerk 
“Schoonheden in ballingschap”, dat bestaat uit 28 
“witte” stenen uit het Maiella gebergte (Midden-Italië) 
met in het midden een ooievaarsnest).     
 

2. Aan de asfaltweg (Bosstraat) gaat u bij wkp 80 
R (81) en via brug steekt u de Haelense beek 
over. Negeer meteen graspad links. Vlak daarna 
aan de 3-sprong gaat u RD (ruiterroute (rr.) 29) 
over de asfaltweg.  Aan de 3-sprong bij 
varkenshouderij en bruine elektriciteitskast gaat 
u R (fietsroute 50/rr.29).  U passeert een zitbank. 
Negeer bij verkeersspiegel ingang links naar 
camping Heelderpeel. Meteen daarna gaat u L (De 
Peel 11a/rr. 29) over de asfaltweg. Voorbij 
manege “Rijcentrum Heelder Peel” 
(federatierijschool) wordt de asfaltweg een 
veldweg. Negeer zijwegen/paden en volg 1,2 km 
RD (rr. 29) de bos- veldweg.  
 

3. Aan de T-splitsing in het bos gaat u R (pijl). (U 
verlaat hier ruiterroute 29). Na 250 m, voorbij 
zitbank, neemt u het eerste pad L (pijl). Aan de T-
splitsing gaat u L  en u passeert meteen het 
bordje “Grondwater-beschermingsgebied”.  (Hier 
aan de T-splitsing verlaat u de pijl). Na 500 m gaat 
bij hoogspanningskabels en tegenover akker bij 
verbodsbord R over het gras- bospad.  Steek de 
asfaltweg (Baexemerweg) over en loop RD met 

rechts het grote gebouw “waterpompstation 
Beegden”. Na ruim 100 aan de 4-sprong, waar de 
bosweg naar rechts buigt, loopt u bij 
verbodsbord RD over het bospad. (Bord verboden 
toegang geldt voor het gebied rechts van het pad).  
Let op! 150 m verder gaat u voor heuveltje L en 
25 m verder gaat u scherp R omhoog. U ziet nu 
regelmatig bordjes van de Vlindertelroute.  
Negeer zijpad links.   
 

4. Boven aan de T-splitsing gaat u L (pijl) 
omhoog. Negeer zijpaden en volg circa 800 m het 
pad via twee klaphekken RD (Vlindertelroute) 
over de mooie Beegderheide, waarvan een deel 
van 1902 tot 1999 gebruikt werd als militair 
oefenterrein.  
 

(Bijna aan het einde van het pad ziet u rechts het 
mooie grote Beegderven).  
 

Aan de brede asfaltweg gaat u na klaphek R. Na 
100 m gaat u R (pijl) door het klaphek en u loopt 
weer de Beegderheide binnen met rechts van u 
het prachtige Beegderven. Na 100 m passeert u 
een zitbank, een idyllisch pauzeplekje na 6,2 km.  
 

5. Meteen voorbij zitbank gaat u aan de Y-
splitsing L omhoog (u verlaat de pijl) en u loopt 
een eindje verder tussen twee vennen door.  Aan 
de 4-sprong gaat u L met links een ven. Via 
klaphek verlaat u de Beegderheide en loop dan 
RD over het bospad. Steek bij infobord RD de 
asfaltweg (Defensieweg) over. Steek dan de 
greppel, het fietspad en vervolgens voorzichtig 
bij km paaltje 47,5 de doorgaande weg 
(Napoleonsweg) over.  
 

(De naam van deze weg is een verwijzing naar 
Napoleon, die in 1812 hier startte met de aanleg van 
deze weg, die een onderdeel moest worden van   de 
nooit voltooide belangrijke verbindingsweg tussen 
Parijs en Hamburg. Dit deel kwam pas in 1827 
gereed).  
 

Loop nu RD  over het bospad en via klaphek 
loopt u weer de Beegderheide op en loop RD. Let 
op!   Na 100 m aan de 4-sprong, met links van u 
een hoogspanningsmast, gaat u R richting de 3 
lagere hoogspanningskabels.  
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Aan het einde van de stalen palen loopt u RD en 
loop links van de twee afrasteringen, die soms 
gebruikt worden als “schaapskooi”.   
 

(Mogelijk komt u hier op de Beegderheide grazende 
Kempische heideschapen tegen).  
 

6. Ga dan R door het klaphek en volg de bosweg. 
Waar de bosweg naar links buigt, negeert u 
graspad rechts. Aan de 3-sprong gaat R. Aan de 
asfaltweg bij het grote waterproductiebedrijf Heel 
gaat u L.  
 

(In het waterproductiebedrijf wordt van Maaswater 
drinkwater 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).   
 

Na 100 m, nét waar de bomenlaan begint, gaat u 
bij bordje van WML R (pijl) over het smalle 
bospad met rechts het waterproductiebedrijf. 
Negeer brede bosweg links en loop verder RD 
over het smalle bospad met rechts afrastering. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) over de 
grindweg met rechts nog steeds de afrastering 
van het waterproductiebedrijf. U passeert 
waterpompput PP10. Bij toegangspoort van 
waterproductiebedrijf gaat u L (pijl). Aan de 3-
sprong wkp 64 RD (90). Meteen daarna voor de 
grote plas genaamd De Lange Vlieter gaat u R 
(pijl) over de smalle asfaltweg/fietspad. Meteen 
daarna gaat u L (pijl) het trappenpad omlaag. 
Beneden gaat u R over het brede pad met links 
van u de Lange Vlieter met een wateroppervlakte 
van circa 125 hectare, een diepte van 35 m en een 
capaciteit van circa 23,5 miljoen mᶟ. Volg nu 1,3 
km het pad RD langs het waterspaarbekken.  
 

(De plas is erg geliefd bij watervogels o.a. bij eenden, 
waterhoentjes en futen (lange snavel). Het 
waterproductiebedrijf Heel verwerkt het water uit 
deze plas tot drinkwater. Bijna aan het eind passeert 
u in de plas 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). 
 

7. Bij steiger (einde plas) en wkp 82 gaat u R 
(79/81) de brede klinkerweg omhoog. Boven bij 
infobord gaat u L. Steek het fietspad en de 
asfaltweg over en loop bij dikke gele paal RD (pijl 
79) over het asfaltpad, dat een dalend pad wordt. 
Beneden volgt u 600 m RD het brede pad met 
links de Boschmolenplas en aan de overkant van 
de plas bungalowpark Boschmolenplas.  
 

(De Boschmolenplas ligt midden in het 
Maasplassengebied, het grootste aaneengesloten 
watersport- en -recreatie gebied van Nederland. 
De plas is net als de overige Maasplassen een 
voormalig grindgat. Deze plas is een begrip bij 
duikers).  

Voorbij hoogspanningsmast buigt het pad rechts 
omhoog.  Boven aan de 3-sprong gaat u RD met 
links de Panheelderbeek. Het graspad/veldweg 
buigt naar rechts.  
 

8. Voorbij rode afsluitboom steekt u boven bij km 
paaltje 44,7 weer de doorgaande weg 
(Napoleonsweg) over en loop RD (De Peel) over 
de veldweg.  
 

(U passeert een zitbank (10,8 km). Links ziet u de 
132 m hoge tv-toren in Ittervoort).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) over de asfaltweg 
onder de hoogspanningskabels door. 
 

(Een eindje verder ziet u links de Severinus 
kerktoren).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L omlaag (pijl) en via 
brug steekt u weer de Haelense Beek over.  
Meteen na de brug bij wkp 80 gaat u bij 
afsluitboom L (76) over het brede graspad met 
even verder rechts weer het kunstwerk 
“Schoonheden in ballingschap”. Steek bij zitbank 
en insectenhotel L de volgende brug over en ga 
meteen R over het graspad, met rechts de 
Uffelsebeek. Na 800 m gaat u aan de veldweg R.  
Vlak daarna bij wkp 76 en de kapel Puinebrök 
gaat u R (71) de brug over.  
 

(U kunt hier ook nog een lus door de oude kern van 
Grathem lopen. De wandeling wordt dan 500 m 
langer. Ga nu verder in de laatste alinea).   
 

Aan de 3-sprong gat u RD.  Aan de T-splitsing bij 
H. Hart kapel gaat u R (Markt) en u komt weer bij 
restaurant tevens dorpscafé, de sponsor van de 
wandeling, waar u binnen of op het terras nog 
iets kunt eten of drinken. Voor het café staat het 
beeldje van de foekepotter.  
 

Lus door oude kern. 
Loop hier bij brug RD (77/Beeklaan). Na 250 m 
aan de voorrangsweg bij zitbanken en het 
waterrad van de Grathemermolen, die voor het 
eerst in 1252 werd genoemd (zie infobord), gaat u 
R.  Na 100 m gaat u bij voormalig gemeentehuis 
van Grathem R over de kasseienweg.  
 

(Links ziet u weer de hoge tv-toren en het mooie 
kasteel/jachtslot Oud Buggenum (1889), dat in 1419 
voor het eerst is genoemd).   
 

Loop nu RD langs de voordeur van de St. 
Severinuskerk, waarvan het onderste deel van de 
toren uit de 12e /13e eeuw stamt (zie infobordje).  
 

(In de muur van de begraafplaats staan enkele oude 
grafstenen Links ziet u de voormalige pastorie. Voor 
de kerk staat ook een oorlogsherinnerings-plaquette).  
 

Aan de T-splitsing voor huisnr. 12 gaat u R. Aan 
de 3-sprong bij molensteen gaat u L. Aan de 
volgende 3-sprong bij voormalige lagere school 
RD. Aan de 3-sprong bij H. Hart kapel loopt u RD 
en u komt weer bij de sponsor van de wandeling.    


