502. HEEL 11,7 km
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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u langs de waterkant van De Boschmolenplas en
De Lange Vlieter (groot drinkwater opvangbekken) naar de prachtige Beegderheide waar u een mooie
boswandeling maakt. Onderweg passeert u de Sint Lindertmolen. De terugweg gaat door het mooiste
stukje van de Beegderpeel met prachtige vennen en heide. Neem voor onderweg proviand mee. Na 5,5 km
en 7,5 km staat een zitbank. Na afloop kunt u nog een partijtje minigolven. Naast het terras is er een
speeltuin voor de kinderen.
Startadres: Brasserie Peelzicht, De Peel 17a, Heel.
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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blz 2 van 3

502. HEEL 11,7 km
Vanaf de parkeerplaats loopt u langs de speeltuin
het park binnen naar de brasserie.

Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 83 L (91)
over de grindweg

1. Met uw gezicht naar de brasserie loopt u rechts
langs het gebouw en de mingolfbaan omhoog.
Boven aan de T-splitsing gaat u L. Negeer
meteen zijpad links omlaag. Aan de 4-sprong RD.
Aan de T-splitsing bij afvalbak gaat u R. Meteen
daarna gaat u aan de volgende T-splitsing L. Aan
T-splitsing bij huisnr. 210 gaat u weer L. Aan de
asfaltweg gaat u R langs de slagboom. Meteen
daarna aan de kruising bij de receptie loopt u RD
(De Peel 7-8-9) over de asfaltweg.

(U passeert een groot waterpompstation).

(Een eind verder bij varkenshouderij ziet u rechts de
Severinus kerktoren (12e/13e eeuw) in Grathem en de
132 m hoge tv-toren in Ittervoort).
Na 450 m gaat u aan de 3-sprong L over de
grindweg. Steek voorzichtig bij km paaltje 44,7
de voorrangsweg (Napoleonsweg) over en loop
RD over de veldweg, die meteen bij afsluitboom
naar rechts buigt.
(Deze doorgaande weg heet Napoleonsweg(baan),
een verwijzing naar Napoleon, die bezig was een
verbindingsweg aan te leggen tussen Parijs en
Hamburg. In 1812 werd begonnen met de aanleg van
dit gedeelte. Uiteindelijk kwam dit gedeelte pas in
1827 gereed).
De veldweg buigt naar links met rechts van u de
Panheelderbeek. Aan de 3-sprong, waar de
Panheelderbeek naar rechts buigt, gaat u L (pijl)
omlaag. Beneden buigt de veldweg naar links.
Volg nu geruime tijd het brede pad RD met rechts
van u de grote 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).
Loop aan het eind van het brede pad het
asfaltpad pad omhoog.
2. Steek boven de voorrangsweg en fietspad
over. Meteen daarna gaat u bij infobord R de
klinkerweg
omlaag.
Beneden
bij
wandelknooppunt (wkp 82) gaat u R (83) over het
grindpad met links van u de grote plas de Lange
Vlieter.
(Het water in de grote Lange Vlieter vervult een
belangrijke rol bij de drinkwaterwinning uit de Maas.
Links ziet u in de plas een pijpleiding. Om het bekken
op peil te houden is een pijpleiding van de Maas
(Lateraalkanaal) naar het bekken aangelegd).

Volg nu de grindweg, die een eind verder naar
rechts buigt. Negeer zijpaadjes en blijf geruime
tijd de brede grindweg RD volgen.
(U passeert waterpompputten. Bij waterpompput
PP41 ziet u voor u in de verte de St. Martinuskerk in
Beegden).
Aan het eind van de grindweg bij heuvel en
waterpompput PP48 loopt u RD over het
graspad/grasstrook 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)
Negeer na 250 m paadje schuin rechts omhoog
naar oorlogsmonument.
(U kunt ook het paadje omhooglopen 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 noordoosten van dit
monument in de buurt van de windmolen in Beegden
stortte op 14 febr. 1943 een Wellington X-3420 va 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).
Aan het eind van het graspad/ grasveld gaat u L
over het asfaltpad. Let op! Na 5 m loopt 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. 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).
Loop nu boven bij hoogspanningsmast RD.
3. Aan de 4-sprong gaat u L over de asfaltweg.
Meteen daarna aan de kruising bij waterdrinkpunt
(gratis heerlijk Limburgs kraanwater) gaat u L over
de asfaltweg (fietspad) met links beneden van u
de grote plas. 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.

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 over het bospad met rechts van u de
afrastering
en
links
het
mooie
grote
sportcomplex
van
Hebes
(fusieclub
Heel/Beegden). Bij het rechts gelegen grote
grasveld loopt u RD en u loopt weer het bos in.
Aan de T-splitsing gaat u L over het smalle pad
met links van u het sportcomplex.
(Als u hier 10 m RD loopt, dan komt u bij
picknickbank. Een mooi pauzeplekje na 5,5 km).
Aan de 3-sprong (einde sportcomplex), met bomen
in het midden, loopt u RD over het brede bospad.
Waar het brede pad en fietsroute 30 naar links
buigt, loopt u RD over het bospad. Meteen
daarna aan de 4-sprong van bospaden gaat u RD.
Negeer zijpaden.
4. Bij houten afsluitboom en houten palen gaat u
RD. Vlak daarna bij de volgende afsluitboom en
hoogspanningskabels loopt u RD over het smalle
bospad. Aan de 3-sprong gaat u R (ruiterroute
80). Aan de 3-sprong bij wkp 62 gaat u L (61).
Aan de volgende 3-sprong RD (pijl). Waar de
bosweg naar rechts buigt, negeert u graspad
links en de pijl. Ga aan het eind door het houten
klaphek en ga dan meteen L tussen twee
afrastering door, die ook gebruikt worden als
“schaapskooi”.
(Mogelijk komt u hier
heideschapen tegen).

grazende

Kempische

Meteen daarna loopt u RD met rechts van u
houten palen en drie stalen palen, waar langs de
lagere hoogspanningskabels lopen. Bij de derde
stalen paal en einde houten palen buigt het
paadje naar links en dan naar rechts. Vlak daarna
aan de 3-sprong van brede paden, met voor u een
hoogspanningsmast, gaat u L over het brede pad.
Na 100 m gaat u bij breed houten hek door het
klaphek en loop RD. Steek voorzichtig bij km
paaltje
47,5
weer
de
voorrangsweg
(Napoleonsweg) en fietspad over. Steek RD de
greppel en de asfaltweg (Defensieweg) over. Bij
groot infobord “Beegderheide” gaat u RD over
het bospad. Via klaphek loopt u de Beegderheide
binnen en loop RD met vlak daarna rechts van u
een ven.
(De Beegderheide was van 1902 tot 1999 in gebruik
als militair oefenterrein. Tientallen jaren hebben 2
Sherman tanks dienstgedaan als oefenproject voor
de militairen).
Aan de 4-sprong gaat u R (iets) omhoog en u
loopt tussen twee vennen door.
(U wandelt nu door het mooiste stuk van de
Beegderheide).
5. Bijna beneden aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u scherp L.

blz 3 van 3
(Als u hier RD loopt, dan komt u bij een zitbank aan
het prachtige Beegderven, een genietplekje na 7,6
km).
Volg nu geruime tijd het graspad RD met rechts
van u prachtige vennen. Aan de T-splitsing gaat u
R (pijl). Vlak daarna bij wkp 60 gaat u L (61) over
het smalle pad, dat u geruime tijd RD volgt verder
over de Beegderheide.
(Een eindje verder passeert u een zitbank met mooi
uitzicht over de heide).
Bij zandvlakte, infobordje en rechts alweer een
prachtig ven loopt u verder RD. Na klaphek gaat u
R (we verlaten de pijl) over de brede
grindweg/bosweg. Negeer zijpaden. Na 400 m
loopt u bij het grote gebouw “waterpompstation
Beegden” RD over de asfaltweg. Meteen voorbij
het waterpompstation gaat u aan de 4-sprong L
langs de boomstammen over het brede bospad
omlaag. Aan de T-splitsing bij weer een aantal
boomstammen en verbodsbord voor grote akker
gaat u R. Aan de 4-sprong, gelegen tussen
heuvels, gaat u L het bospad omhoog. Beneden
aan de T–splitsing voorbij hoogspanningsmast
gaat u R omlaag en u verlaat het bos.
6. Aan de kruising van veldwegen gaat u L (rr 16)
met links van u de bosrand.
(Degene, die deze route combineert met route 518
gaat hier R (rr 86) terug naar de 3-sprong met
asfaltpad).
**** Bij weiland volgt u RD de veldweg door de
bosrand. Negeer breed bospad links omhoog en
loop RD (pijl). Even verder verlaat u weer het bos.
Bij wkp 56 gaat u L (61) het graspad omhoog met
links van u een groot grasveld/weiland en rechts
de bosrand. Aan de T-splitsing gaat u R (we
verlaten de pijl) over de veldweg. Negeer zijpaden
links.
Aan
de
3-sprong
bij
bord
“grondwaterbeschermingsgebied” gaat u RD
over de bosweg. Aan de 3-sprong, met rechts
een ijzeren hek, loopt u verder RD. (Links ziet u al
de eerste vakantiehuisjes). Meteen voorbij
manege/rijcentrum (federatierijschool) “Heelder
Peel” gaat u L door het ijzeren poortje en u loopt
het vakantiepark binnen (toegankelijk voor
passanten).
(Is het poortje gesloten, volg dan de beneden
beschreven omleiding).
Negeer zijweg rechts. Aan de kruising RD. Aan
de 3-sprong bij wegwijzers gaat u L omlaag
richting cafetaria. U komt weer het begin.
Omleiding
Volg de asfaltweg RD. Aan de T-splitsing gaat u
L. Aan de 4-sprong bij receptie gaat u L langs de
slagboom. Aan de 3-sprong R omlaag. Voorbij
frituur Bolle Gijs en toiletten gaat u L en u komt
bij de brasserie.

