944. HEEL 14,4 km
www.wandelgidslimburg.com

Tijdens deze vlakke en waterrijke wandeling wandelt u over leuke paadjes langs de grindplassen en steekt u
tweemaal via stepstones het water over. In de zomer kunt u hier naar de mooie plezierboten kijken. U loopt
Panheel binnen en dan volgt u een veldweg langs een beekje en de Boschmolenplas. Dan loopt u langs De Lange
Vlieter, een groot drinkater opvang bekken. Na 8,3 km komt u bij een zitbank met uitzicht op mooie vennen. Via
leuke paadjes en over een dijk komt u bij de plas St. Anna’s Beemd en dan loopt u terug naar de kinderboerderij
terug naar het leuke terras. Park Piahoeve is een zorginstelling. Neem zelf proviand mee. Let op! Het poortje van
het park sluit dagelijks om 16.30 uur, maar u kunt altijd via de hoofdingang terug.
Startadres: Terras Park Piahoeve, MGR. Savelbergweg 101, Heel. Tel:0475-570249. Geopend: ma-vr 10.00 tot
16.00, za-zo 12.00 tot 16.30 uur. (Parkeer tegenover de Piahoeve op de grote parkeerplaats voor het
gemeenschapshuis (Cultureel Centrum Don Boco)).

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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944. HEEL 14,4 km
Vanaf
de
parkeerplaats
voor
het
gemeenschapshuis (CC Don Bosco) steekt u de
weg over en ga R steek dan L via de brug de
Sleijebeek over en komt u bij de Piahoeve.
1. Met uw rug naar het terras en ingang gaat u RD
met rechts van u de speeltuin, over het brede
klinkerpad richting volière. Voorbij de volière
volgt u RD het asfaltpad. Boven aan de 3-sprong
gaat u R over het asfaltpad, dat links omlaag
buigt.
Precies
tegenover
bordje
“Theehuis/terras” gaat u R door de ijzeren poort
en ga dan R (23) over het pad door het
natuurgebied Sint Anna’s Beemd.
(Als het poortje gesloten is, loop dan terug naar de
hoofduitgang en ga L over de asfaltweg door het
dorp. Na 400 m, waar u links een klinkerweg ziet,
gaat u wandelmarkeringspaal R (pijl). Ga nu verder
bij **** in dit punt).
Het bospad wordt een klinkerweg. Steek de
asfaltweg over en loop RD (pijl) over het pad. ****
Na 5 m gaat u L het graspad omhoog. Boven bij
wandelknooppunt (wkp) 23 loopt u RD (27) over
het graspad op de dijk met rechts van u de
recreatieplas Polderveld. Bij links beneden
staand plaatsnaambord “Pol” en kapelletje van
Onze Lieve Vrouw van Rust buigt het graspad
naar rechts. Aan de 4-sprong bij stenen trap gaat
u RD (pijl). Bij wkp 27 loopt u nog 20 m RD en ga
dan scherp R (19) het pad omlaag. Neem dan
tegenover rechts boven staand wkp 27 het eerste
pad L. Meteen daarna gaat u voor het
“haventje”/inham plas Polderveld L. U loopt even
door een bosje en volg dan het pad met rechts
van de grote Polderveldplas. Via stapstenen met
touwen “leuning” steekt u tweemaal het water
over en volg het bospad parallel aan de plas. Aan
het eind gaat het pad omhoog. Stap via
overstapje de vangrail over en steek dan R (pijl)
de smalle brug over.
(Links ziet u de twee
koeltorens van de Claus gascentrale in Maasbracht).
2. Meteen na de brug gaat u R (pijl) het paadje
omlaag en dan loopt u weer langs de Polderveld
plas. Boven aan de T-splitsing met wkp19 gaat u
R (18) door de populierenbomenlaan met links
van u het kanaal Wessem – Nederweert
(verbinding tussen Maas en Noordervaart/Zuid
Willemsvaart). Boven aan de 3-sprong bij wkp 18
gaat u R (15). Meteen daarna steekt u L (pijl) via
trap
het
sluisbruggetje
over
(Sleijebeek/Panheelderbeek) en volg dan het
graspad dat meteen naar rechts buigt met rechts
van u het Sleijebeekje. Aan het eind gaat u bij

ingang rioolwaterzuiveringsinstallatie Panheel RD
(pijl) over de asfaltweg. Aan de voorrangsweg in
Panheel gaat u L. Meteen daarna gaat u bij wkp
15 RD (13) en u steekt even verder de
Panheelderbeek over. Aan de rotonde bij
muurkruis gaat u R (pijl) richting Grathem.
Negeer meteen bij parkeerplaats zijweg links
(Thornerweg).
(Hier ziet u links het St. Antoniuskapelletje (1976) en
de grote Onze Lieve Vrouw van het H. Hart kapel
(1947). De oorspronkelijke kapel dateert uit 1845.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lag de
kapel vijf maanden in de frontlinie en werd door
kanonvuur vrijwel volledig verwoest).
Negeer doodlopende weg rechts. Meteen daarna
gaat u L (Zavelveldweg). Aan de 3-sprong, waar
de asfaltweg naar links buigt, gaat u RD (pijl)
omlaag en loop dan bij parkeerplaats RD over de
brede bosweg. Aan de T-splitsing bij wkp 13 gaat
u R (33) over de asfaltweg met links van u het
Leerke Ven, een geliefde plek bij bevers. Negeer
zijpaadje links. Bij infobord buigt de asfaltweg
links (pijl) omlaag. Negeer zijpaadje links en volg
geruime tijd de rustige asfaltweg langs de
grindplas Leerke Ven. (Even verder ziet u links
gebouwen horende o.a. bij dagstrand Fun Beach).
3. Aan de T-splitsing bij wkp 33 gaat u R (79) over
de asfaltweg. (Links ziet u de 132 m hoge tv toren
Ittervoort. De route volgend passeert u even verder
links een grote wijngaard). Steek de voorrangsweg
over, loop RD (79) en steek via bruggetje de
Panheelderbeek over. Aan de T-splitsing bij wkp
79 gaat u L (82) over de veldweg/pad met links
van u de Panheelderbeek en rechts van u de
grote Boschmolenplas. Volg nu geruime tijd het
pad/veldweg RD langs de abeelbomen.
De
Boschmolenplas
ligt
midden
in
het
Maasplassengebied, het grootste aaneengesloten
watersport- en -recreatiegebied van Nederland.
De plas is net als de overige Maasplassen een
voormalig grindgat. Deze plas is een begrip bij
duikers).
Aan de T-splitsing, waar de Panheelderbeek naar
links buigt, gaat u R (pijl) omlaag. Loop onder de
hoogspanningskabels door en volg het (bos)pad
verder langs de Boschmolenplas. Steek de
voorrangsweg en fietspad over. Meteen daarna
gaat u bij infobord R de klinkerweg omlaag.
Beneden bij wkp 82 gaat u L (64) met rechts 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.

Even verder 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.
Het water dat in het bekken zal worden toegelaten,
moet aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen).
Na 800 m gaat u L (pijl) de stenen trap omhoog.
Boven gaat u R (pijl) over de asfaltweg (fietspad).
Na 100 m gaat u L het bospaadje in. Meteen
daarna aan de kruising RD (pijl).
(Na 100 m passeert een zitbank met mooi uitzicht
over de plas, die gelegen is in een natuurgebiedje,
een genietplekje na 8,3 km).
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over de brede
bosweg. Waar de brede bosweg naar links (pijl)
buigt, negeert u pad rechts.
(Even verder passeert u links weer een mooie in het
natuurgebiedje Vloasven gelegen plas).
4. Aan de T-splitsing bij wkp 64 gaat u R (90).
Meteen daarna gaat u R over het fietspad en na
10 m gaat u L (pijl) de trap omlaag. Beneden gaat
u L met rechts van u weer 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 geruime tijd het pad RD.
(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)
gaat u L het
trappenpad
omhoog.
Boven
bij
hoogspanningsmast gaat u RD. Aan de 4-sprong
bij wandelmarkeringspaal gaat u R (pijl) met
rechts van u een groot grasveld.
(Als u hier aan de 4-sprong L over de asfaltweg gaat,
dan komt u bij een drinkwaterpunt van WML, waaruit
gratis lekker Limburgs kraanwater komt).
Negeer zijpad links omhoog. Aan de 3-sprong bij
wkp 90 gaat u R (91) over het pad met rechts van
u het grote grasveld waarop vele pompputten
staan.
(Via deze pompputten 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 jaarlijks
circa 20 miljoen mᶟ drinkwater).
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl).
Aan de 3-sprong bij zitbank RD (pijl).
(Even verder passeert u links deuren horend bij
waterproductiebedrijf Heel).
Aan de 3-sprong bij wkp 91 gaat u L (92) over het
graspad.
(U kunt hier de heuvel met de grote schuilparaplu
beklimmen of omhoog lopen via het brede graspad.
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Boven heeft u bij zitbank mooi uitzicht over de grote
plas. 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).
Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R (pijl) over het
smalle pad. Steek de asfaltweg (fietspad) over en
volg RD (pijl) het paadje. Negeer zijpaadje rechts
en loop RD langs de bosrand.
5. Aan de voorrangsweg gaat u R over het
fietspad en u loopt Heel binnen. Neem nu de
eerste weg L (pijl) omlaag. Aan de T-splitsing
gaat u R (Nieuwstraat). Vlak daarna gaat u bij wkp
92 L (93) door de mooie lindelaan. Voor het
omgrachte landgoed/kasteel Nederhoven (zie
infobord) buigt de weg naar links (pijl) en volg
dan de veldweg RD de eikenlaan. Steek bij de
rijksmonumentale carréhoeve (circa 1850) met de
bijzondere voorgevel (1890) de asfaltweg over en
loop RD (pijl) over de veldweg. Boven aan de 4sprong bij wkp 93 gaat u R (21) over de dijk.
(Meteen links naast de hoeve ziet u de twee
schietbomen met kogelvanger van schutterij Sint
Sebastianus (1654) uit Heel. Links in de verte ziet u
de 156 m hoge tv-toren (1964) in Herten/Roermond)
Ga aan het eind door het klaphek en ga dan L
(pijl) over de asfaltweg. U steekt de Sleijebeek
over. Ga nu meteen R (pijl) door het klaphek en
volg het pad verder over de dijk.
(Rechts ziet u de mooie woonwijk Sleydal en in de
verte de St. Stefanus kerk in Heel).
Ga aan het eind door het klaphek en ga L over de
asfaltweg. Na 10 m gaat R de berm omlaag, ga
beneden R en u loopt het mooie natuurgebied
Sint Anna’s Beemd in.
6. Vlak daarna aan de T-splitsing bij wkp 21 gaat
u R (23) met links van u de Sint Anna’s Beemd
plas. (Een eind verder passeert u een picknickbank
en infobord). Aan de 3-sprong gaat u R (pijl).
Boven aan de 3-sprong op de dijk gaat RD (pijl).
Na 100 m gaat u bij wandelmarkeringspaal R door
het poortje en u loopt het park Piahoeve binnen.
(Als het poortje al dicht is, volg dan het pad RD. Aan
de asfaltweg gaat u R door het dorp en u komt weer
bij de hoofdingang).
Ga nu in het park R over het asfaltpad. Aan de 3sprong voorbij twee zitbanken gaat u L. Aan de
3-sprong gaat u R en u loopt langs de
kinderboerderij. Negeer twee zijpaden rechts. Bij
dierenstal gaat u R. Aan de 3-sprong bij
eendenvijver gaat u L en u komt bij terras park
Piahoeve, de sponsor van de wandeling, waar u
nog iets kunt drinken en waar u o.a. een lekkere
wafel of ijsje kunt krijgen.

Park Piahoeve ligt op het terrein van stichting St. Anna. Het onderhoud van het terrein, de tuin, de dieren en het
gebouw wordt zoveel mogelijk gedaan door mensen met een verstandelijke beperking. In het theehuis of op het
terras, waar u wordt bediend door één van de cliënten, kunt u terecht voor o.a. koffie, thee, frisdrank, snoep en
ijs,. Er is tevens de mogelijkheid om iets te kopen van de door de zorgvragers zelfgemaakte producten.

