
 

 
 

Fietsroute Maasplassen en Beegderheide 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Sint Lindertmolen, Molenstraat 69 in Beegden  

Pauzeplaats na 21 km: River Plaza, Oolderhuuske 3 in Roermond 

Afstand: 33 km 

 

Vanaf rijksmonument de Sint Lindertmolen in Beegden vertrek je voor een fietsroute vol 

afwisseling door het Midden-Limburgse land. De route leidt door het gebied van de 

Maasplassen bij Roermond en laat je kennismaken met het unieke natuurgebied de 

Beegderheide. Ook fiets je door de historische binnenstad van Roermond. Zo beleef je in 33 

km het bijzondere karakter van Midden-Limburg, waar je gastvrij wordt verwelkomd. 

Pauzeren kan bij River Plaza, midden in het Maasplassengebied. 

 

Fiets-/voetveer 

Tijdens deze route steek je twee keer de Maas over, waarvan één keer met het fiets-/voetveer 

Ool-Marina Oolderhuuske (bij pauzeplaats River Plaza). Een oversteek kost per persoon een 

klein bedrag. Bij slecht weer kan het veer uit de vaart zijn. Het veer is in de vaart van april 

t/m oktober, maar alleen juli en augustus dagelijks. Klik hier voor actuele informatie 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid  

 

1. Fiets vanaf de startplaats bij de Sint Lindertmolen (zie A) richting de elektriciteitsmast. 

Verderop ligt KP 30. 

 

2. Na KP 30 volg je KP 34. 

 

3. Na KP 34 volg je KP 33. 

 

4. Na KP 33 volg je KP 42. 

 

5. Na KP 42 volg je KP 35. 

 

6. Na KP 35 volg je KP 84. 

 

7. Na KP 84 volg je KP 93 (zie B). 

 

http://www.oolderhuuske.nl/552/Biej+Ool+Euver


 

8. Na KP 93 volg je KP 92. Je fietst langs River Plaza, de pauzeplaats van deze route. 

 

Je steekt hier de Maas over met het fiets-/voetveer Ool-Marina Oolderhuuske. Is het veer uit 

de vaart en wil je toch de binnenstad van Roermond bezoeken, fiets dan terug naar KP 93 en 

volg daarna KP 83. Lees verder bij punt 11. 

 

9. Na KP 92 volg je KP 82. 

 

10. Na KP 82 volg je KP 83 (zie C). 

 

11. Na KP 83 fiets je richting KP 93. Zodra je het centrum van Roermond achter hebt gelaten, 

volg je de rood-witte ANWB-wegwijzers richting Horn. 

 

12. Je fietst over een parallelweg langs een verkeersweg. Aan het eind L. 

 

13. Neem de eerste weg L die voor fietsers toegankelijk is (Beurik). Volg KP 38. 

 

14. Na KP 38 fiets je richting KP 30 (zie D). Vlak voordat je KP 30 bereikt, zie je de Sint 

Lindertmolen liggen, het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Sint Lindertmolen 

Deze molen kent een lange geschiedenis die teruggaat tot 1856, toen molenaar Gerard Vissers 

toestemming kreeg om zijn standaardwindmolen van Wessem naar Beegden te verplaatsen. 

Over de historie van de molen kom je alles te weten in het naastgelegen bezoekerscentrum. In 

1999 is de molen gerestaureerd. 

 

B. Maasplassen 

Deze fietsroute leidt je dwars door het Maasplassengebied. 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 

schitterend worden gewandeld en gefietst. 

 

C. Stenen- of Maria Theresiabrug  

Bij het binnenrijden van de historische binnenstad van Roermond passeer je de Stenenbrug. 

Deze brug over de Roer vormde in het verleden de zuidelijke toegangsweg tot de stad 

Roermond. Op de ingemetselde gedenksteen staat: 'Door de kracht van de Roer is deze brug in 

1764 ingestort, maar echter hersteld in 1771, terwijl dit gewest door Maria Theresia, 

roomskeizerin en hertogin van Gelre bestuurt werd'. Om deze reden wordt de Stenenbrug ook 

wel Maria Theresiabrug genoemd. 

 

D. Beegderheide 

Tussen KP 38 en KP 30 ligt de 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 er weer schapen ingezet om de heide in stand te houden. Nu is de Beegderheide een 

gebied waar schitterend kan worden gewandeld. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

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

http://www.fietsenwandelweb.nl/

