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Tijdens deze vlakke wandeling maakt u kennis met de prachtige natuur van de Beegderheide en de 
Beegderpeel. De route gaat over zanderige paden en u passeert prachtige vennen waaronder het 
Beegderven en het Fengersven. De terugweg gaat door de bossen en langs het grote water opvangbekken 
De Lange Vlieter. Aan het begin passeert u het Tankmonument en bijna aan het eind is een terp met mooi 
vergezicht.  Bij o.a.  het Beegderven en het Fengersven staat een zitbank.  
 

 
 

Startadres: Cafetaria en Broodjesbar Plein5, Beegden.  Tel: 06-25055162.  Geopend: Maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 20.00 uur, zaterdag en zondag van 11.30 tot 20.00 uur. 
  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,98 km  2.30 uur  23 m  38 m 
 

 
 

405. BEEGDEN 11 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van cafetaria en 
parkeerplaats gaat u L en meteen L. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing L.  Negeer 2 
zijwegen rechts. Bij zitbank en de herbouwde 
(2013) St. Annakapel  gaat u L (Duinenberg).   
 

(Via  het infobord bij de kapel komt u alles te weten  
over de sage van ut St. Anna kapelke).  
 

Aan de 3-sprong RD (Duinenberg). Meteen daarna 
gaat u R (Paeperkeukske) over het brede graspad 
langs achtertuinen.  Aan de kruising, met rechts 
van u het graspad genaamd Sjieëperswaeg, gaat 
u L over het graspad. Aan de 4-sprong van 
graspaden bij zitbank, infobord ‘de Sjat vanne 
Bieëgdjerhei” en wandelknooppunt (wkp) 70 
loopt u RD (63). Aan de kruising in het bos gaat u 
R over het brede bospad. Let op! Na 50 m gaat u 
L over het smalle bospad.  Aan de T-splitsing 
gaat u R over het brede bospad.  Negeer zijpaden.  
 

(Een eind verder passeert u links bij klaphek, zitbank 
en insectenhotel een prachtig ven).    
 

2. Aan de  kruising bij zitbank en monument 
bestaande uit commando geschutskoepel van 
Shermontank (zie infobord) gaat u RD. Even 
verder loopt u via klaphek de mooie 
Beegderheide op. 
 

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

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD met links 
van u het mooie Fengersven. Aan het eind van 
het ven gaat u aan de Y-splitsing L met links van 
u nog steeds het Fengersven.  
 

(U passeert meteen rechts een zitbank, een 
genietplekje).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u 
door het  klaphek en volg het bospad RD. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij zitbank gaat u RD 
(wandelmarkering (gele driehoek op rood 
bordje)).  
 

(Meteen daarna passeert u links mogelijk een 
omgevallen boom (kunstwerk) gesneden in 
Amerikaanse eik).  
 
Aan de 4-sprong met graspad gaat u verder RD (U 
verlaat hier de wandelmarkering).   Aan de 
volgende 4-sprong gaat u L. Aan de 4-sprong bij 
markeringspaal RD. 
 

3. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R met links  
afrastering. Na 40 m gaat u door het klaphek en 
volg het pad RD en u loopt onder 
hoogspanningskabels door. Aan de brede 
omgekeerde Y-splitsing gaat u L over het brede 
graspad richting klaphek en u loopt onder de 
volgende hoogspanningskabels door.  Let op! 
Vlak vóór klaphek gaat u R over het graspad 
gelegen tussen twee afrasteringen. Vlak daarna 
loopt u RD met rechts van u drie stalen palen, 
waar langs de lagere hoogspanningskabels 
lopen. (Zoek zelf het beste “pad”). Aan het brede 
pad, met voor u een hoogspanningsmast, gaat u 
L.  Na 100 m gaat u bij breed houten hek door het 
klaphek en loop RD.   
 

4. Steek vlak daarna voorzichtig bij km paaltje 
47,5 de voorrangsweg (Napoleonsbaan) en het 
twee richtingen fietspad over. 
 

(Deze doorgaande weg heet Napoleonsbaan (of 
Napoleonsweg), een verwijzing naar de tijd waarin hij 
werd aangelegd als belangrijke verbindingsweg voor 
de Franse bezetter).  
 

https://www.plein5beegden.nl/
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Steek dan RD de greppel en de asfaltweg 
(Defensieweg) over. Bij groot infobord 
“Beegderheide” en parkeerplaats gaat u RD over 
het bospad.  Via klaphek loopt u weer de 
Beegderheide op en loop RD met vlak daarna 
rechts van u een ven.  Aan de 4-sprong gaat u R 
(iets) omhoog en u loopt tussen twee vennen 
door.  Bijna beneden aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u scherp L.  
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u bij een zitbank aan 
het prachtige Beegderven, alweer een genietplekje).   
 

Volg nu geruime tijd het graspad RD met rechts 
van u prachtige vennen.   
Aan de T-splitsing gaat u R (wandelmarkering). 
Vlak daarna bij wkp 60 gaat u L (61) over het 
smalle pad.  
Volg geruime tijd dit mooie pad RD over de 
Beegderpeel.     
 

(Een eindje verder passeert u een zitbank met mooi 
uitzicht over de heide).  
 

Bij zandvlakte en rechts alweer een prachtig ven 
verder RD.  
 

5. Na klaphek gaat u R over de brede grindweg. 
Negeer zijpaden. Na 400 m loopt u bij het grote 
gebouw “waterpompstation Beegden” RD over de 
asfaltweg, die vlak daarna weer een grindweg 
wordt.  Negeer alle zijpaden. Aan de T-splitsing 
bij ruiterknooppunt 80 gaat u L (29) met links van 
u de bosrand en rechts een akker. Na 50 m gaat u  
L over het bospad en even verder loopt u tussen 
twee heuvels door.  Aan de 4-sprong gaat u RD 
met even verder rechts van u een akker.  Negeer 
alle zijpaden en volg dit bospad 1,3 km RD. Steek 
bij km paaltje 46,4 de doorgaande weg 
(Napoleonweg/N273) over en loop RD over het 
brede bospad langs de afsluitboom.  Negeer 
zijpad links. Vlak daarna passeert u rechts een 
klaphek.  
 

(U kunt hier R even een rondje lopen door 
natuurgebied Tuspeel. De Tuspeel is een bijzonder 
deel van de Beegderheide. Door een ondiep in de 
bodem aanwezige leemlaag blijft de grondwaterstand 
hier hoog, waardoor er een unieke 
hoogveenvegetatie aanwezig is. In dit gebied lopen 
wilde paarden).  
 

Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD over de 
grindweg. Negeer zijpaden en blijf de grindweg, 
die een eind verder naar links buigt (bij put op 
heuvel) volgen. Aan de T-splitsing bij wkp 64 gaat 
u R (90).   
 

6. Meteen daarna gaat u aan de asfaltweg/ 
fietspad R. Let op! Na 20 m gaat u  L de trap 
omlaag. Beneden gaat u L met rechts van u het 
grote meer “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 1,2 km het pad RD langs het 
water. 
 

(Het water in de grote Lange Vlieter vervult  een 
belangrijke rol bij de drinkwaterwinning uit de Maas. 

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. De plas 
is erg geliefd bij watervogels o.a. bij eenden, 
waterhoentjes en futen (lange snavel). Aan het eind 
van het pad ziet u rechts een plek, waar meestal veel 
grauwe ganzen vertoeven).  
 

Aan de 4-sprong (einde plas) met links van u een 
trappenpad naar  hoogspanningsmast gaat u R 
over het asfaltpad.  Waar dit asfaltpad naar rechts 
buigt, gaat u RD over het graspad.  
 

(U kunt ook het kronkelende asfaltpad blijven volgen. 
U passeert dan twee plekken waar meestal veel 
grauw ganzen zitten).   
 

Blijf nu RD het graspad volgen en u loopt 3 maal 
even parallel aan het asfaltpad.   
 

(Op het grote grasveld links ziet vele 
waterpompbakken staan. Via deze waterputten wordt 
via de oever (oeverflitraat) aan de Lange Vlieter 
water onttrokken. In het nabijgelegen grote 
waterproductiebedrijf Heel ondergaat het 
oppervlaktewater vervolgens een behandeling om het 
geschikt te maken tot drinkwater).  
 

Waar u voor de vierde keer bij het asfaltpad komt 
(einde plas),   loopt u RD over het asfaltpad.  
 

7.  Aan de T-splitsing gaat u L over het asfaltpad 
richting heuvel met de grote schuilparaplu.   
 

(De woningen, die u hier voor u ziet, zijn woningen in 
het dorp Heel).  
 

Aan de 4-sprong gaat u RD verder over het 
asfaltpad.  Zodra u bij de heuvel komt, loopt u R 
via het smalle steile paadje de heuvel omhoog.  
Bijna boven gaat u R het brede graspad omlaag.  
 

(Boven op de heuvel bij de grote schuilparaplu en 
zitbank  heeft u mooi uitzicht over de grote plas 
Lange Vlieter. U ziet hier ook de St. Lindert 
windmolen in Beegden. 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).   
 

U loopt nu om de heuvel heen omlaag. Beneden 
gaat u R over het asfaltpad.  Vlak daarna, waar 
het asfaltpad naar links buigt,  gaat u bij wkp 91 R 
(92) het brede graspad omhoog.  Bijna boven aan 
de 3-sprong gaat u L. Boven bij zitbank gaat u L 
over de smalle asfaltweg (fietspad). Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong L over de smalle 
asfaltweg. Na 500 m gaat u 4-sprong voor enkele 
paaltjes en nieuwbouwwijk (2016) van Beegden R 
over het smalle asfaltpad.  Aan het eind loopt u 
RD over de asfaltweg.  Aan de doorgaande weg  
gaat u L. Negeer zijwegen.  Aan de 4-sprong bij 
ANWB wegwijzer, kapel (eind 19e eeuw) van O. L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand en bij 
kunstwerk  gaat u RD naar de parkeerplaats en de 
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cafetaria, de sponsor van deze wandelgids, waar u nog 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.   


