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Mooi Heel 
 

Heel heeft veel te bieden. Een rijk verleden, water en een mooie natuur. 
Heemkring Heel laat u genieten van “Mooi Heel”. 

 
 
De Tesken – Polderplaswandeling 
 
Een afwisselende en verrassende wandeling rondom het Tesken en de Polderplas. Beide plassen zijn 
ontstaan door ontgrindingen. 
 
Algemene informatie 
 
Startpunt: Cultureel Centrum Don Bosco 
  (Bord routenetwerk op het plein) 

Monseigneur Savelbergweg 100 
6097 AE  Heel 

Lengte:  5,3 km 
Wandelduur: 1 á 1,5 uur 
Opmerking: Deze tocht is ook zeer geschikt om te wandelen samen met schoolgaande kinderen. 

De route heeft een wisselende ondergrond met hellingen. De route is daarom niet 
geschikt voor rolstoelen, rollators, kinderwagens en mensen die slecht ter been zijn. 
Wandelschoenen aanbevolen. 
Op een zonnige dag geniet u het meest van deze wandeling. 
Er zijn horeca-faciliteiten op de route. 

 
Knooppunten/Route 
 
Start Cultureel Centrum Don Bosco 
12 – 11 – 15 – 18 – 19 – 27 – 23 
Vanaf knooppunt 23 verlaten we de knooppuntenroute en volgen we het fietspad langs de 
Monseigneur Savelbergweg richting het startpunt. 
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Routebeschrijving met toelichting 
 
Start naar punt 12: 
Het eerste gedeelte van de route gaat over het voormalige terrein van Sint Anna/Koraalgroep. Aan 
de linkerkant ligt Kasteel Heel. We lopen verder en gaan via een bruggetje over de Sleijebeek. Die 
beek zullen wij nog een aantal keren tegenkomen tijdens onze wandeling. We lopen door het 
weiland richting de dijk. 
 
Knooppunt 12 naar 11: 
We volgen het pad en gaan weer de Sleijebeek over. De plas aan de linkerkant heet Tesken. Die plas 
is uitgegraven voor de grindwinning. In het gebied zijn een aantal archeologische vondsten gedaan 
uit de Romeinse tijd. Bij knooppunt 11 heeft vroeger een windmolen gestaan. In 1856 is die 
verplaatst naar Beegden. Aan de overkant van de Panheelderweg is een rustplaats met horeca. 
 
Knooppunt 11 naar 15: 
Via de Panheelderweg gaan we naar het “industriedorp” Panheel. De plas rechts is Bosmolenplas met 
het gelijknamige vakantiepark en een jachthaven. 
 
Knooppunt 15 naar 18: 
Via de Heggerstraat lopen we richting het Waterschapsbedrijf Limburg. Hier zuivert men het 
rioolwater van de plaatsen in de omgeving. Het gezuiverde water loost men op de Sleijebeek. 
Bij knooppunt 18 de steken we, via een kleine stuw, weer de Sleijebeek over. Zij begint hier als 
aftakking van de Panheelderbeek, die vanuit Grathem richting Wessem stroomt. 
 
Knooppunt 18 naar 19: 
We lopen langs het kanaal Wessem – Nederweert. Het werd in 1928 in gebruik genomen. Aan de 
linkerkant zien we de Polderplas. Langs het kanaal ligt “de Steenbreker”. Hier wordt grind met 
schepen aangevoerd en tot kleinere kiezels gebroken. 
 
Knooppunt 19 naar 27:  
Met name het gedeelte tussen routepunt 19 en 27 is ook bijzonder aantrekkelijk voor kinderen. Je 
waant je even in een bijzondere wereld. Als een echte avonturier maak je een oversteek over water 
via stapstenen. Pas op dat je geen natte voeten krijgt. 
In het middendeel van de route klimmen we even richting de Polderweg, we steken de brug over en 
dalen weer af via het wandelpad. We steken dan nogmaals over stapstenen het water over. 
 
Knooppunt 27 naar 23: 
Rond knooppunt 27 zijn een aantal ligplaatsen waar plezierjachten kort mogen aanleggen. Aan de 
rechterkant van de dijk ligt het gehucht Pol. We wandelen verder richting knooppunt 23. Let op, het 
knooppuntbordje staat boven op de dijk. We verlaten hier de knooppuntenroute en lopen naar de 
verharde weg. 
 
Knooppunt 23 naar startpunt: 
We lopen via het fietspad langs de Monseigneur Savelbergweg, steken weer de Sleijebeek over en 
lopen terug richting ons startpunt. Links liggen de zorgwoningen van de Koraalgroep aan de 
rechterkant vervolgt de Sleijebeek haar loop richting het Lateraalkanaal. Aan het einde van de route 
ligt de Piahoeve. Hier kunt u genieten van een kopje koffie en meer. 
 


