Lekker lang wandelen in Nationaal Park De Groote Peel
Combinatiewandeling van 9, 10 of 13 km vanuit Buitencentrum De Pelen
Ook mogelijk in het broedseizoen!
Nationaal Park De Groote Peel is een aaneengesloten natuurgebied van 1500 ha, waar rust
en weidsheid belangrijke kenmerken zijn. De ‘littekens’ van de vervening zoals de
peelbanen, de vaartjes, de grote waterplassen en de veenputjes geven het gebied niet alleen
een historische dimensie, ze hebben ook variatie toegevoegd aan het landschap, dat bestaat
uit water, moeras, heide en kleine stukjes bos. De Groote Peel is een belangrijk broedgebied
voor bijzondere vogelsoorten zoals de geoorde fuut, de roerdomp, de blauwborst, de
roodborsttapuit en de zomertaling. Maar het is ook een leefgebied voor zeldzame vlinders
zoals het spiegeldikkopje en het heideblauwtje. Reptielen die er voorkomen zijn de
heikikker, gladde slang en de levendbarende hagedis.
In het broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli geldt een gedeeltelijke gebiedssluiting in De
Groote Peel. Er zijn echter nog genoeg mogelijkheden voor een stevige wandeling.
Combineer hiervoor één van de gemarkeerde routes met een wandeling in het gebied aan
de oostrand van de Peel. Dit deel van het natuurgebied, ook wel de ‘Paardenbegrazing’
genoemd vanwege de grazende Shetlandse pony’s, is een hoger gelegen zandrug en biedt
dus een totaal andere beleving. Laat u verrassen!

Wandeling aan de oostzijde oftewel de ‘paardenbegrazing’ van De Groote
Peel: 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 na 80 meter bij Y-splitsing gaat u rechts
• Ga bij een veerooster 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 over het fietspad
• Bij de 3-sprong met twee veeroosters rechts het fietspad volgen
• Bij de Y-splitsing gaat u links over de zandweg, die daarna rechts het bos in buigt
• Bij de T-splitsing gaat u rechts. Negeer een inrit links naar een parkeerplaatsje.
• 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 langs de bosrand. U passeert de oude grenssteen Meijel-Nederweert
• Voorbij het bos buigt de zandweg naar links over de heide
• Bij de 3-sprong (met paaltje 12) links aanhouden en kort daarna weer links aanhouden
• U komt aan de 3-sprong met het paaltje 10. Hier links aanhouden
• Bij paaltje 9 slaat u rechts, het brede pad in
• Bij de T-splitsing voor het bos gaat u links
• Na 50m meter aan de 3-sprong gaat u rechts (paaltje 9). Via het stegelke gaat u over een draad
en volg daarna het graspad rechtdoor
• Negeer een graspad rechts en loop rechtdoor langs de bosrand
• U passeert een veerooster en gaat dan rechtdoor door het bos
• Bij de kruising (voor een bord Ruiterpad) gaat u rechts door het klaphek en volg het bospad
• U passeert een vennetje en gaat bij de Y-splitsing links
• Kort daarna aan de schuine T-splitsing gaat u links over het graspad
• Bij de ongelijke kruising gaat u rechtdoor door een berkenbos
• Negeer een bospad rechts
• Negeer een bosweg links en ga 50m meter verder aan de 3-sprong rechts langs de bosrand
(paaltje 7)
• 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 weer bij het Buitencentrum waar u heerlijk kunt
nagenieten van uw wandeling!

Bij de balie van Buitencentrum De Pelen is Falkplankaart nr. 37 te koop met gemarkeerde
wandelroutes, alle straten in het buitengebied plus uitgebreide toeristische en recreatieve
informatie van Nationaal Park De Groote Peel, de Mariapeel en de Deurnese Peel.
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