
    

 
 
 
 
Lekker lang wandelen in Nationaal Park De Groote Peel  
Beschrijving Paardenbegrazingsroute:  Lengte 7 km , duur ± 1,5 uur. 
 
Voor een wandeling van 9 km: loop eerst de gele paaltjesroute van 2 km  
Voor een wandeling van 10 km: loop eerst de rode paaltjesroute van 3 km 
Voor een wandeling van 13 km: loop eerst de blauwe paaltjesroute van 6 km 
 

En vervolg verder uw route vanaf het buitencentrum zoals hieronder beschreven: 

 Met uw rug naar het Buitencentrum loopt u naar de asfaltweg en sla rechtsaf;   

 Negeer twee inritten aan uw linkerkant en ga 100 meter verder linksaf een smal graspad in langs een 
slagboom; 

 Volg dit graspad – u komt door een klaphek – en loop tot een T-splitsing;  

 Hier gaat u links en daarna bij Y-splitsing gaat u rechts; 

 Ga bij een wildrooster door het klaphek en dan rechtdoor over de bosweg;  

 Bij de kruising (met links een klaphek) gaat u rechts; 

 Bij de volgende kruising gaat u links over het onverharde fietspad;  

 Bij de T-splitsing gaat u links verder over het fietspad; 

 Bij de 3-sprong met wildrooster voor u, verder rechts het fietspad volgen;   

 Bij de Y-splitsing gaat u links over de zandweg die al snel rechts het bos in buigt;   

 Bij de T-splitsing gaat u rechts;  

 Bij de kruising gaat u links over het ruiterpad langs de bosrand;  

 Het pad maakt een haakse bocht naar rechts en naar links, volg dan verder het rechte graspad;  

 U komt aan een T-splitsing. Hier gaat u links over de zandweg;   

 Bij de 3-sprong gaat u rechtdoor door het klaphek;   

 Ga rechtdoor. U passeert de oude grenssteen Meijel-Nederweert;   

 Volg het brede zandpad met aan links de ‘Amsloberg’. Het brede pad volgen en daarbij steeds links 
aanhouden. Negeer twee paden naar rechts;  

 Bij het volgende pad rechts, een breed pad in; 

 Bij  de T-splitsing gaat u links;   

 Na 50m meter aan de 3-sprong gaat u rechts. Loop rechtdoor en via het opstapje over de prikkeldraad;  

 Via het zandpad rechtdoor lopen over wildrooster; 

 Bij de kruising (voor een bord Ruiterpad) gaat u rechts door het klaphek en volg het bospad;  

 Doorlopen over het smalle pad en aan het einde van dit pad links;   

 Bij de ongelijke kruising gaat u schuin rechtdoor;  

 Negeer een bospad rechts;  

 Negeer een bosweg links en ga 50m meter verder aan de 3-sprong rechts langs de bosrand. U komt nu op 
hetzelfde pad als de heenweg;  

 Ga door een klaphek en volg verder het graspad langs de bosrand;   

 Volg het pad tot aan de asfaltweg; 

 Hier gaat u naar rechts. Al snel komt u bij het buitencentrum waar u kunt nagenieten van uw wandeling!  
 
Bij de balie van De Pelen is Falkplankaart nr. 37 te koop met wandelroutes, alle straten in het buitengebied 
plus toeristische en recreatieve informatie van De Groote Peel, de Mariapeel  en de Deurnese Peel.  
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