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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u eerst naar de Gelderse heide en dan door de
bossen naar een leuk natuurgebiedje met mooie vijvers en picknickbank, een leuke pauzeplek na 5,5 km.
Na weer een stuk door de bossen volgt u een rustig weggetje langs akkers en weilanden naar het dal van
de Groote Molenbeek. Hier struint u geruime tijd over graspaadjes langs de meanderende beek. Aan het
eind is een fijn terras. Neem zelf proviand mee voor onderweg. U kunt de route inkorten tot 8,6 km wat ook
een leuke wandeling is.
GPS-afstand 12800 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 17 m.
Startadres: parkeerplaats vakantiepark De Schatberg, Middenpeelweg 5, Sevenum. Rechts van het
tankstation rijdt u de weg in en parkeer links op de grote parkeerplaats voor bezoekers.

1018 SEVENUM 12,8 km – 8,6 km
1. Met uw rug naar de receptie gaat u L over de
asfaltweg richting uitgang. Loop even verder over
het links van de weg gelegen pad. Aan het eind
van het pad volgt u RD de asfaltweg naar de
uitgang. Waar links de afrastering ophoudt, gaat
u meteen L het weiland in langs het slootje. Aan
de asfaltweg gaat u L. Een eind verder wordt de
asfaltweg een fietspad. Let op! Na circa 200 m,
waar het fietspad het kortst bij de doorgaande
weg komt, steekt u R voorzichtig de weg over en
loopt u RD (Graskuilenweg). Na 10 m gaat u aan
de 3-sprong bij infobord L (42) over het bospad.
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over het asfaltfietspad. Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt
(wkp) 42 gaat u L (43) over het bospad. Aan de Ysplitsing gaat u L. Aan de 3-sprong bij wkp 43
gaat u R (57) het bospaadje omhoog. Boven op
de heuvel gaat u R (pijl) omlaag.
2. Steek de zandweg over en loop RD (pijl) over
de bosweg. Steek de volgende zandweg over en
loop RD over het bospad. (U verlaat hier de pijl). U
komt uit het bos en steek RD de zandvlakte over
van de Gelderse Heide. Aan de overzijde gaat u L
over het zandpad langs de bosrand. Aan de
ongelijke 4-sprong bij markeringspaal neemt u
het tweede bospaadje schuin R. Steek de
zandweg over en loop RD (pijl) over het
kronkelende bospaadje. U passeert een zitbank
en blijf het leuke paadje volgen. Aan het eind
gaat u bij wkp 58 R (47) over het bospad. Aan de
kruising bij wkp 47 gaat u RD (48). (Links ligt het
attractiepark Toverland). Steek het fietspad over en
loop RD (pijl).
3. Aan de T-splitsing bij wkp 48 gaat u L (35).
(Degene die 8,6 km loopt gaat hier R. Aan de
kruising gaat u RD (pijl) langs de beek. Ga dan
verder bij punt 5).
Aan de doorgaande weg gaat u R (pijl). Neem nu
de eerste bosweg L (pijl). Aan de kruising gaat u
RD (pijl). Aan de volgende kruising bij zitbank
gaat u R (ruiterroute/(rr)/87). (U verlaat hier weer de
gele pijl). Neem nu de eerste bosweg L. Aan de

kruising bij markeringspaal gaat u R. Voorbij het
bijzondere devotiekruis gaat u aan de 3-sprong
bij wkp 35 L (34) over het bospad. Aan de
volgende 3-sprong gaat u L. Aan de T-splitsing
bij wkp 34 gaat u R (21) over de zandweg. Neem
bij infobord het eerste klaphek scherp R en loop
RD omlaag naar de visvijver Kamps Koël. Voor de
visvijver gaat u L over het graspad en loop dan
RD tussen de 2 vijvers door. Aan de Y-splitsing
gaat u L en loopt weer tussen 2 vijvers door. Aan
het eind van de visvijvers van H.S.V de
Peelvissers gaat u aan de Y-splitsing L en neem
dan het tweede graspad R naar de picknickbank,
een mooie pauzeplek na 5,5 km.
4. Ga door het klaphek en ga dan meteen R over
de asfaltweg. Voorbij gedenksteen gaat u aan de
3-sprong bij zitbank R (pijl) over de bosweg.
Aan de kruising bij wkp 22 gaat u RD (23). Aan de
T-splitsing gaat u L (pijl). Neem de eerste bosweg
R (pijl). Aan de 3-sprong gaat u RD (68). Voorbij
links gelegen grote akker negeert u bospad links
en loop RD (pijl). Negeer daarna bospad rechts
en ga 30 m verder L over het smalle bospad. Aan
de doorgaande weg gaat u R. Na 100 m gaat u L
(blauw) over het bospaadje. Negeer zijpaadjes.
Aan de bosweg gaat u R (pijl) langs de
afrastering. Aan de kruising bij wkp 68 gaat u RD
over de bosweg. Negeer 2 zijpaadjes rechts. Aan
de kruising gaat u L (pijl) langs de beek.
5. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl) over het
bospad). Aan de volgende 3-sprong gaat u L
(pijl). Bij wkp 49 gat u L (U loopt dus niet rechts
naar het asfalt- fietspad). Voorbij afsluitboom en
picknickbank gaat u L over de veldweg. (Links is
een parkeerplaats). Na 50 m gaat u aan de 3sprong R (Schatbroekdijk) over de rustige
asfaltweg.
(U maakt nu de oversteek naar het dal van de Groote
Molenbeek).
Meteen voorbij dwarsgreppel neemt u het
graspad dat links van de greppel loopt, dus
evenwijdig aan de asfaltweg.

Voorbij boerderij eindigt het graspad en volgt u
RD de asfaltweg. Aan de voorrangsweg gaat u L
over het fietspad. Negeer inrit links naar de
tuinkas. Na 30 m steekt u de weg over gaat u bij
trafokast R over de veldweg. Aan de 4-sprong bij
wkp 61 gaat u RD (62/64) over het graspad.
U komt nu in het gebied van de Groote Molenbeek.
Dit gebied was in okt. 2020 erg nat. De bever heeft
een dam gebouwd in het beekje, zodat sommige
paden erg nat kunnen zijn en/of onder water staan.
6. Aan de T-splitsing bij infobordje gaat u bij
afsluitboom L (pijl/62/64) over het graspad, dat u
geruime tijd RD volgt langs en door de bosrand.
(Als het pad onder water staat blijf dan het pad
zoveel mogelijk langs de bosrand en akker volgen).
Aan de asfaltweg gaat u R (62). Steek de Groote
Molenbeek over en ga dan meteen bij afsluitboom
R over het graspad, dat u geruime tijd RD volgt.
Het pad maakt een scherpe bocht naar rechts.
(In okt 2020 kan men 15 m na deze bocht niet meer
verder lopen omdat een bever een flinke dam had
gebouwd en het pad geheel onder water stond. Is dit
nog zo, loop dan de beneden beschreven
alternatieve route).

blz 3 van 3
Voorbij leuk bruggetje en zitbank gaat u L verder
langs de beek. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).
Volg geruime tijd dit mooie pad langs de beek en
dan buigt het pad naar rechts, weg van de beek.
Aan de 3-sprong bij wkp 61 gaat u RD (70) langs
de beek. Neem de eerste brug L en ga R (pijl)
verder langs de beek. Voorbij afsluitboom loopt u
RD langs de parkeerplaats. **** Aan het eind gaat
u voor het La Place restaurant R de brug over en
ga dan meteen L over de parkeerplaats. Loop RD
tussen de heg door naar de doorgaande weg.
Steek deze over (links ligt het tankstation) en volg
RD het fietspad. Aan de asfaltweg gaat u RD
terug naar de parkeerplaats.
Alternatieve route voor onder water staand pad
Loop het pad 15 m terug en ga dan rechts over de
afrastering. Loop door het weiland langs de
bosrand/afrastering. Blijf RD langs de afrastering
lopen. Bij klaphek gaat u RD (pijl). Het pad maakt
een bocht naar rechts en links en blijf het pad
veder volgen. Bij afsluitboom gaat u R (pijl). Aan
de T-splitsing gaat u L richting parkeerplaats. Ga
nu verder bij **** in bovenstaande punt 6
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