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Tijdens deze vlakke en schaduwrijke wandeling wandelt u door de mooiste stukjes van de Beegderpeel en
Beegderheide. U loopt eerst zuidwaarts door de Beegderpeel waar in augustus de heide bloeit tot aan de
Maasplas De Lange Vlieter. Dan noordwaarts door de Beegderheide langs enkele fraaie vennen. Het laatste
stuk loopt door de bossen van natuurgebied Exaten. Na 5,5 km staat een zitbank aan het water. Aan het
eind is een mooi terras met speeltuin. Deze route is prima geschikt om met kinderen te lopen. Het museum
“Terug in de Tijd” is zeker een bezoek waard. In het museum staan spullen uit grootmoeders tijd. In het
museum komt u o.a. een bakkers-, groente- en kruidenierswinkel, een apotheek uit 1903, een keuken uit
1950, een oude huiskamer, een oud dorpscafé en een bibliotheek tegen. Maar ook oude bromfietsen,
oldtimers, koetsen, gitaren, poppenwagens en nog veel meer…..
U kunt deze wandeling combineren met wandeling 518 tot een afstand van 21 km. Deze wandeling start 100
m verder bij de parkeerplaats van de De Pannenkoek eveneens gelegen aan de Napoleonsbaan.
Startadres: Parkeerplaats Museum “Terug in de tijd” en restaurant Nimrod, Napoleonsweg 3, Horn.
(Parkeer op de parkeerplaats voor de speeltuin).
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538. HORN 9,6 km – (21 km)
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u R over het twee
richtingen fietspad langs de Napoleonsweg. Bij
wkp 41 gaat u RD (60) verder over het fietspad.
(U passeert meteen rechts hoeve Heidonk
(vakantieboerderij/Bed & Breakfast)). Meteen daarna
bij fietswegwijzer loopt u RD richting Ittervoort.
Steek meteen de voorrangsweg (N280) over en
volg RD het fietspad. Na 200 m loopt u onder het
viaduct (N280) door. Na 250 m gaat u meteen na
oprit naar autoweg (N280) R (pijl) het bospaadje
omhoog.
(U kunt ook het fietspad RD blijven volgen. Steek dan
na 300 m bij km paaltje 47,5 voorzichtig de
doorgaande weg over. Ga dan verder bij **** in dit
punt).
Boven aan de rustige asfaltweg gaat u L.
(Als u hier aan de asfaltweg R gaat, dan komt u na
25 m bij een prachtig ven gelegen op de
Beegderheide. Via klaphek komt u bij een zitbank,
die aan het ven staat).
Na 300 m gaat u bij parkeerplaats en infobord
“Beegderheide” L door de greppel en steek dan
voorzichtig bij km paaltje 47,5 de doorgaande
weg (Napoleonsbaan) over **** en loop RD over
het bospad. Ga vlak daarna door het klaphek en
loop
RD.
Aan
de
4-sprong
bij
hoogspanningskabels,
met
links
een
hoogspanningsmast,
loopt u RD het brede
(gras)pad omlaag.
(U loopt hier over de prachtige Beegderpeel. Mogelijk
komt u hier een kudde Kempische heideschapen
tegen).
Beneden aan de T-splitsing gaat u L het (gras)pad
omhoog. Negeer boven bij hoogspanningskabels
zijpaadje links. Het pad buigt naar rechts. Ga dan
door het klaphek en ga dan meteen R met rechts
van u afrastering.
2. Aan de 4-sprong bij wandelmarkeringspaal
(wmp) gaat u R door het klaphek en volg het pad
RD door het mooie heidegebied. Aan de 3sprong RD (pijl). Aan de kruising bij
wandelknooppunt (wkp) 63 loopt u RD (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
brede bospad. 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.
3 Meteen daarna bij de grote plas gaat u R (pijl)
over de asfaltweg/fietspad. Let op! Na 10 m gaat
u L de trap omlaag.
(U kunt hier ook de smalle asfaltweg/fietspad RD
blijven volgen. Na 500 m, 100 m voor volgende trap,
gaat u bij wmp R (pijl) over het bospad. Ga nu verder
bij **** in dit punt).
Beneden gaat u R over het brede pad met links
van u de grote plas, een voormalig grindgat,
genaamd de Lange Vlieter. De plas heeft een
wateroppervlakte van circa 125 hectare, een
diepte van 35 m en een capaciteit van circa 23,5
miljoen kubieke meter.
(Het water in de 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. 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. In het waterproductiebedrijf
Heel, waar u net langs bent gelopen, wordt het water
uit deze plas verwerkt tot drinkwater).
Volg nu geruime tijd het pad langs het water.
(Een eindje verder ziet u voor u de 132 m hoge tvtoren in Ittervoort).

Na 600 m gaat u R (pijl) het betonnen trappenpad
omhoog. Boven bij zitbank gaat u R (pijl) over de
smalle asfaltweg/fietspad. Na 100 m gaat u L (pijl)
over het bospad.
**** Meteen daarna loopt u aan de kruising RD
(pijl) met even verder links van u afrastering van
het bijzondere natuurgebied de Tuspeel waarin u
mogelijk wilde paarden ziet lopen.
(U passeert een zitbank met mooi uitzicht op de grote
poel. 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).
Aan de T-splitsing gaat L over de brede bosweg.
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD met links
nog steeds het natuurgebied de Tuspeel. Negeer
klaphek links en zijpad rechts. Steek voorzichtig
bij km paaltje 46,4 de doorgaande weg
(Napoleonsbaan) over en loop RD de grindweg
omhoog. (Dus niet schuin links). Negeer zijpad
links en volg RD de bosweg.
4. Let op! Na circa 300 m gaat u R (bordje met 2
pijlen op boom) het eerste smalle bospad
omhoog. Boven volgt u RD het smalle pad door
de bosrand met rechts van u een weiland en in de
verte een woning.
(Links in het bos passeert u
enkele grote
vogelkasten, die aan bomen hangen. Grote opening
is voor roofvogels, ronde opening is voor o.a. uilen).
Steek de brede bosweg over en loop RD over het
bospad. Een eind verder gaat u door het klaphek
en u loopt weer de mooie Beegderheide binnen.
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R. Aan
de Y-splitsing bij heuvel gaat L met links mooi
uitzicht over groot ven. Aan de T-splitsing,
meteen voorbij hoogspanningskabels, gaat u R.
Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong L het
brede (gras)pad omhoog. Aan de kruising loopt u
RD omhoog en u loopt tussen twee vennen door.
Negeer graspaadje links
5. Meteen daarna aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u scherp L over het (gras)pad.
(Als u hier R gaat, dan komt u na 20 m bij een
zitbank aan het mooie ven, een prima pauzeplek na
5,5 km).
Volg nu het (gras)pad RD en u passeert enkele
fraaie vennen. Na 400 m gaat u aan de T-splitsing
R (pijl). Meteen daarna aan de 3-sprong bij wkp
60 gaat u RD (55) en u passeert nog enkele
vennen. Ga door het klaphek en volg RD het
bospad. (U verlaat hier de Beegderheide). Negeer
zijpaadjes.
Aan de T-splitsing gaat u L
(pijl/vlindertelroute) het bredere bospad omhoog.
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl) omlaag.
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het pad RD

blz 3 van 4
(pijl/vlindertelroute). Na 650 m gaat u aan de Tsplitsing bij wkp 55 en voor het voormalige
kasteel Exaten/Jezuïeten klooster Exaten R (18)
over de asfaltweg.
(Omstreeks 1400 is hier het kasteel Exaten gebouwd.
Rond 1800 is het kasteel verkocht aan de paters
Jezuïeten. Het oude kasteel Exaten is nu slechts een
vleugel van het kloostercomplex. Het voormalig
kloostercomplex
bestaat
uit
diverse
kloostergebouwen en een kloosterkapel. De oudste
vleugel, de westvleugel dateert uit de 18e eeuw. Het
entreegebouw, kapel en de oudste verblijfsvleugels
dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. In
1997 is het gebouw gekocht door het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers).
Let op! Waar de asfaltweg naar rechts buigt,
negeert u klinkerweg links. Meteen daarna gaat u
L over het asfaltpad/fietspad. Waar het
asfaltpad/fietspad naar links buigt, steekt u
voorzichtig de doorgaande weg over en ga R over
het fietspad. Na 25 m gaat u L over de grindweg,
die meteen naar rechts buigt. Bij afsluitboom en
infobord loopt u RD door de brede prachtige
eikenlaan. (U loopt hier over het terrein van het 141
hectare grote Landgoed Exaten). Negeer bij wkp 18
zijpad links en loop verder RD (19) door de
prachtige eikenlaan.
6. Let op! Waar na 300 m de brede laan naar links
buigt, gaat u bij wkp 19 R (29) over het smalle
bospad, dat even verder naar links buigt. Steek
de greppel over en volg het pad door de bosrand.
Na 250 m buigt het bospad naar links. Aan de
kruising gaat u RD. (U verlaat hier de
wandelmarkering). Negeer zijpaden. Na 600 m gaat
u aan de T-splitsing bij groen hek R (ruiterroute
80) over de bosweg. Negeer zijpaden. Aan de
asfaltweg bij wkp 29 gaat u L (41) over het links
van de weg gelegen asfaltpad. Bij oprit naar
autoweg loopt u RD over het twee richtingen
fietspad. Voor de voorrangsweg (Napoleonsweg)
gaat u bij fietswegwijzer L over het twee
richtingen fietspad richting Haelen. (U passeert
meteen links hoeve Heidonk (vakantieboerderij/Bed
& Breakfast)). Meteen daarna bij wkp 41 loopt u
verder RD (40) over het fietspad.
(Deze doorgaande weg heet Napoleonsweg(baan),
een verwijzing naar Napoleon, die bezig was een
belangrijke verbindingsweg aan te leggen tussen
Parijs en Hamburg. Met dit 60 km lange gedeelte, dat
gelegen was tussen de huidige Belgische grens bij
Ittervoort en Blerick (Venlo), werd in 1812 begonnen.
Van 1812 tot 1814 werd de weg door duizenden
Spaanse krijgsgevangen aangelegd. Toen in 1814
Napoleon van het toneel verdween werd gestopt met
de aanleg. Uiteindelijk kwam de weg pas in 1827
gereed).
U komt weer bij het museum en restaurant waar u
nog iets kunt eten of drinken. Het museum is
zeker de moeite waard, ook leuk voor kinderen!
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