
 

 

Wandelroute “Beegderheide Compleet” 

(12 km) 
 

Rivierduinen, stuifduinen, heide, bos en vennen 
Als je de Beegderheide in drie woorden moet typeren, dan zijn dat “heide”, “bos” en “vennen”. 

Maar helaas laat het bijzondere landschap van de Beegderheide zich niet in drie woorden 

vangen. Je mist dan in elk geval “duinen”, die zo kenmerkend zijn voor het landschap. 

De wandelroute “Beegderheide Compleet” 

Je kunt op 1001 manieren door de Beegderheide en het leent zich ook heel goed voor een 

zondagmiddag slenteren. Maar wil je een behoorlijk volledig beeld van de Beegderheide, dan 

suggereer ik je deze wandelroute. 

We wandelen niet alleen door het “standaard gedeelte van de Beegderheide, maar steken ook de 

N280 over. Het gedeelte daar wat nu door de provinciale weg wordt afgesneden geeft misschien 

wel het mooiste beeld van het duinenlandschap.  

Geluidsoverlast 

Een kleine waarschuwing vooraf: de twee grote wegen die het natuurgebied doorsnijden zorgen 

hier en daar voor geluidsoverlast. Dit geldt met name voor het pad dat door het hierboven 

beschreven duinenlandschap gaat. Gelukkig valt het verder reuze mee en maakt het landschap 

zelf erg veel goed. 

Meer weten? Check Bestemming Buitenlucht!  

Wil je meer weten over de wandelroute, kijk dan op Bestemming 

Buitenlucht. Daar tref je een uitgebreid artikel met foto’s en 

achtergrondinformatie over het landschap.  

In de routebeschrijving zijn sommige bezienswaardigheden gemarkeerd 

met een *. Daarover vind je meer informatie in het bijbehorende artikel. 

Raadpleeg de website 

(https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/wandelen-beegderheide-

midden-limburg) of scan de QR-code. 

GPX-bestand en wandelkaartje 

Op de website is een gratis GPX-track te downloaden. Op de laatste bladzijde van deze 

routebeschrijving vind je een wandelkaartje. 

Startpunt 

Het start- en eindpunt van deze route is de ruime parkeerplaats bij Voetbalvereniging Hebes, 

Baexemerweg 1a, 6099 NA in Beegden. Parkeren is gratis.  

https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/wandelen-beegderheide-midden-limburg
https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/wandelen-beegderheide-midden-limburg


Routebeschrijving 
   

 Start De route start bij de ingang van de parkeerplaats (met je rug naar de sportvelden 

aan de linkerkant). Verlaat de parkeerplaats, ga linksaf over de asfaltweg. 
 0,2 km Ga vlak voor de molen rechtsaf (Standerdmolen Sint Lindert*). 
 0,4 km Aan het einde rechtsaf. Na ongeveer 50 meter schuin rechtsaf het bospad in 

(grindpad). Dit pad alsmaar volgen, zijpaden naar rechts (5x) en links (1x) negeren. 

 1,2 km Bij een hek van de waterzuivering rechtsaf. Na 200 meter de asfaltweg oversteken 

en rechtdoor het pad vervolgen. 
 1,6 km Bij een driesprong linksaf. Na 100 meter bij een volgende driesprong naar rechts. 
 1,9 km Door een klaphekje en meteen daarna het zandpad links langs het bankje nemen. 

Bij knooppuntpaal 69 rechtdoor richting 49. 
 2,1 km Dan het eerste pad naar links (volg hier de knooppuntenroute, aangegeven met 

een geel pijltje in een rood vakje). Dit pad blijven volgen. 
 2,4 km Bij een splitsing met een informatiebord en een wegwijzer rechtdoor (richting 

Kelpen-Oler). Je loopt pal links langs een stalen constructie behorend bij de 

hoogspanningsmasten. Bij een volgende kruising houd je links aan, een recht pad 

richting de provinciale weg. 

 2,6 km Ga door het klaphekje en steek voorzichtig de N273 (Napoleonsweg*) over. Ga 

aan de overkant rechtdoor het bos in. Na 100 meter passeer je een klaphekje. 
 2,8 km Vlak na een vennetje* aan de rechterkant ga je linksaf. Dit pad blijven volgen. Bij 

een kruispunt rechtdoor onder de hoogspanningskabels door. Een eerste 

klaphekje links negeren. Het pad buigt wat af naar rechts langs een afrastering. 
 3,6 km Bij een kruispunt met links een groot houten hek en een klaphekje rechtdoor. Het 

pad maakt een bocht naar rechts. Zoveel mogelijk langs de afrastering blijven 

lopen. 
 4,0 km Pad blijven volgen tot het eerste klaphekje in de afrastering. Ga hier links door het 

klaphekje heen. Bij een eerstvolgende kruispunt van paden rechtdoor. 
 4,2 km Bij een T-splitsing linksaf (gele pijltje volgen), na ongeveer 50 meter de eerste 

rechts. Dit pad alsmaar rechtsdoor, zijpaden negeren.  

 4,7 km Na een open veld aan je linkerkant, begrensd met een rij berken, hou je schuin 

links aan.  
 4,9 km Aan het einde bij een asfaltweg (bij kasteel Exatenhof*) rechtsaf, asfaltweg met 

de bocht naar links volgen en even verderop linksaf de provinciale weg N280* 

oversteken. 
 5,2 km Na het oversteken van de N280 linksaf. Na 100 meter rechtsaf en via een 

informatiebord een rechte laan met eikenbomen van Landgoed Exaten inlopen. 

Deze laan een paar honderd meter volgen, bij knooppunt 18 rechtdoor. 
 5,8 km Bij knooppuntpaaltje 19 scherp rechtsaf richting knooppunt 29. 
 6,1 km Waar de knooppuntenroute (gele driehoekje) rechtsaf gaat ga je rechtsdoor. Langs 

een bosrand (rechts) en een wat meer open veld (links). 

N.B. tijdens het schrijven van deze routebeschrijving was de weg rechtdoor versperd 

door een omgevallen boom, maar via provisorische paadjes kun je om de boom heen. 
 6,3 km Aan het einde van de open vlakte bij een groot kruispunt rechtdoor een pad met 

gras in. Bij het volgende kruispunt met (enigszins verdekt) een paal met een witte 

kop en een blauwe stip, ga je rechtsaf. Dit pad uitlopen, bij kruispunt rechtdoor, tot 

je bij versperring met houten boomstam en een asfaltweg komt. 
 6,7 km Bij de asfaltweg linksaf. Deze weg alsmaar rechtdoor blijven lopen (weg wordt 

fietspad) tot je bij druk kruispunt kopt. 
 7,6 km Bij kruispunt via zigzag-fietspad de N273 oversteken. Rechtdoor via fietspad, maar 

al vrijwel direct bij kooppunt 42 rechtsaf een paadje in naar knooppunt 46.  

Dit pad ongeveer anderhalve kilometer volgen, alsmaar rechtdoor, waar je rechts 

kunt aanhouden rechts aanhouden. Je loopt een poosje tijd langs de provinciale 

weg N280. Op een gegeven moment buigt het pad daarvan af. 

 9,1 km Bij een asfaltweg rechtsaf en de asfaltweg blijven volgen met de bocht naar links. 



 9,4 km Aan het einde rechtsaf de brug over. 
 9,5 km Direct na de brug een voetpad rechtsaf. 
 9,7 km Vlak na een betonnen paaltje met een geel/zwarte streep linksaf. Waar er een 

paadje van rechts bijkomt gewoon rechtdoor blijven lopen. Het paadje kronkelt 

zich door de duinen heen. In een scherpe S-bocht rechtdoor, paadje naar links 

negeren. 
 10,0 km Je komt aan op een kruispunt van paden met rechts een hek de heide op. Ga 

rechtsaf door het hek en daarna links aanhouden, langs de linkse rij met wit/rode 

paaltjes. Bij bankje met logo van Staatsbosbeheer rechtsdoor. 
 10,1 km Bij een rechtopstaand paadje links aanhouden richting het ven. Het ven houd je 

aan je rechterkant. 
 10,5 km Rechtdoor door het klaphekje. 
 10,6 km Bij kruispunt met een commandoluik van een Sherman tank* rechtdoor, langs 

de afrastering. 
 10,9 km Neem het eerste pad naar rechts (een ruiterpad met markering “80”, schuin 

tegenover een picknicktafel. 
 11,0 km Bij een open plekje en nog een ruiterpadpaaltje, op een driesprong linksaf het pad 

de rivierduin* omhoog. Boven op de rivierduin bij een bankje rechtdoor de duin 

weer af. 
 11,2 km Beneden het pad naar links nemen. Na 100 meter het brede bospad naar rechts. 

Dit brede bospad alsmaar rechtdoor uitlopen. 
 11,6 km Bij de sportvelden linksaf. Na de sportvelden rechtsaf een bospad in. 
 12,0 km Aan het einde een paadje naar rechts. 
 12,1 km Je bent weer op de parking waar je begonnen bent. 

  

Wandelkaartje 
 

 


