
 

 
 

Wandelroute Lange Vlieter en Beegderheide 

 

Deze route wordt aangeboden door Resort Boschmolenplas 

 

 
 

Start- en eindpunt: Resort Boschmolenplas, Schutteheide 1 in Heel 

Afstand: 10 km; in te korten tot 7,5 km 

Markering/beschrijving: Deze route maakt gebruik van het wandelknooppuntennetwerk 

 

Resort Boschmolenplas ligt midden in het Maasplassengebied, het grootste aaneengesloten 

watersport- en -recreatiegebied van Nederland. Langs de Maasplassen is het ook prachtig 

wandelen, zoals langs de Lange Vlieter. Je vertrekt bij het bungalowpark en loopt al snel langs 

de oever naar de overkant van deze plas. Daar laat je de waterkant achter je en wandel je het 

bos van natuurgebied de Beegderheide in. Een heerlijke wandeling die je laat zien hoe 

afwisselend en mooi de natuur in Midden-Limburg kan zijn. Onderweg kom je geen horeca 

tegen. 

 

Routebeschrijving 

R=rechtsaf, L=linksaf, WK=wandelknooppunt, A/B=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Maaspark Boschmolenplas via de hoofduitgang en ga L op het fietspad langs de weg. 

Volg WK 10. 

 

2. WK 10 → 83 → 82 → 64 (A) 

 

 

 

 

3. WK 64 → 62 → 63 → 70 (B) 

 

4. Ga bij WK 70 L, het pad dat tussen de velden doorloopt. 

 

5. Ca. 50 meter vóór het bord 'Beegden' R het smalle bospad op. 

 

6. Houd L aan op het bospad en blijf langs de rand van de bebouwing lopen. Het pad eindigt op 

een parkeerplaats met informatiebord. 

 

 

Verkorte route (ca. 7,5 km): 

Loop vanaf WK 64 naar WK 90. Lees verder bij punt 10.  



 

7. Met je rug naar het informatiebord ga je R. Na ca. 50 meter L het bospad op (vóór de houten 

slagboom en ter hoogte van de laatste picknickbank). 

 

8. Volg het pad langs de sportvelden. Aan het eind L op het voetpad langs de asfaltweg. 

 

9. Neem vóór de molen de eerste weg R, ga aan het eind L en volg WK 90. 

 

10. WK 90 → 91 → 83 → 10. Resort Boschmolenplas ligt aan je rechterhand, je bent weer terug 

bij het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Maasplassen en de Lange Vlieter 

Tijdens de route wandel je langs de oever van de Lange Vlieter. Dit is een van de vele 

Maasplassen. Honderdduizenden jaren heeft de rivier de Maas, die steeds weer van loop 

veranderde, in dit gebied grind achtergelaten. Veel van dit grind werd vorige eeuw uitgegraven 

waardoor de Maasplassen zijn ontstaan. Tezamen vormen zij het grootste aaneengesloten 

watersportgebied van Nederland en daarnaast kan er prachtig worden gewandeld en gefietst. 

De Lange Vlieter is oorspronkelijk ontstaan door grindwinning, maar wordt nu gebruikt voor 

winning van drinkwater uit de Maas. 

 

B. Beegderheide 

Een eeuw geleden was de Beegderheide nog een heidevlakte waar boeren uit de omgeving hun 

vee lieten grazen. Dit gebeurde eeuwenlang waardoor de oorspronkelijke bossen verdwenen en 

er een kale heidevlakte voor in de plaats kwam. Overdag graasde het vee op de heide en 's 

nachts verbleef het in de potstal waar de mest werd verzameld. Toen de kunstmest werd 

uitgevonden verloor de heide snel zijn agrarische functie. In 1929 liep er voor het laatst een 

schaapskudde over de Beegderheide. Tegelijkertijd brak de crisis uit. In het kader van 

werkverschaffing werden grote delen van de Beegderheide ontgonnen om er landbouwgrond 

van te maken. Andere delen werden beplant met naaldbomen ten behoeve van de 

houtproductie voor de mijnbouw in Zuid-Limburg. Uiteindelijk bleef er maar heel weinig van de 

oorspronkelijke heide over. Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw wordt er gewerkt aan het 

herstel en de uitbreiding van het heideterrein en worden weer schapen ingezet om de heide in 

stand te houden. Nu is de Beegderheide een gebied waar schitterend kan worden gewandeld. 

 

Volg Fietsenwandelweb.nl Wandelen op facebook voor actuele wandeltips en win 

weekendjes weg naar bestemmingen met mooie wandelmogelijkheden! 

 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes ook op Fietsenwandelweb.nl 

 

 

Fietsenwandelweb.nl-Routebureau Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

https://www.facebook.com/Fietsenwandelweb/
http://www.fietsenwandelweb.nl/
https://www.facebook.com/Fietsenwandelweb/

