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Ten westen van Cuijk ligt het rustige Brabantse dorpje Gassel. Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke 
wandeling rond de Kraaienbergse Plassen, wandelt u al snel over leuke graspaadjes langs het water. U 
volgt een rustig asfaltweggetje en via een mooi graspad loopt u naar de buurtschap de Plaats. Op een 
landtong bezoekt u het Birdvieuwpoint en dan struint u geruime tijd over een ruig pad langs het meer. 
Voorbij een mooi grasstrandje volgt een avontuurlijk stukje door het bos over omgevallen bomen en onder 
struiken door en dan wandelt u een mooi stuk door de weilanden. U passeert een schiereilandje met 
bruggetje en dan maakt u een mooie lus om het westelijke meer.  Via een veldweg loopt u naar de 
prachtige windmolen Bergzicht en dan struint u over leuke bospaadjes langs wat vennetjes. Neem zelf 
proviand mee, er staan geen zitbanken rond het meer maar er zijn genoeg leuke strandjes waar u kunt 
zitten. TIP: Bij deze route is het handig om de gpx en de app Osmand op uw telefoon te zetten. Zonder gpx 
kunt u zich altijd richten op de hoogspanningskabels die ook op de routekaart staan.  Doe deze wandeling 
tijdens een droge periode en niet na veel regenval! 
 

Startadres: Parkeerplaats Julianaplein voor de kerk. Navigatie: Dorpstraat 6, Gassel. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,72 km  2.50 uur  7 m  7 m 

 
 

1343. GASSEL 12,7 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de St. Johannes de Doperkerk (1877) met de 
prachtige glas-in-lood ramen en een orgel uit 
1847 gaat u L (Dorpsstraat) langs de cafetaria. 
Aan de 3-sprong gaat u L (Schaarweg).  Negeer 
zijwegen. Steek de voorrangsweg (Maasveld/ 
N321) over en loop RD (Overlaat).  Negeer bij 
wandelknooppunt (wkp) 90 grindweg links en 
loop RD (91).  Aan de 3-sprong bij infobord en 
picknickbank gaat u wkp 91 R (92).  Na 100 m 
gaat u L via het draaihekje over het graspad 
richting meer. Aan de T-splitsing voor de 
Kraaienbergse Plassen gaat u R.  (Er zijn veel 
parallelpaadjes maar blijf het hoofdpad volgen langs 
het meer).  
 

(De Kraaienbergse Plassen is een watersportgebied 
van circa 400 hectare dat ontstaan is als gevolg van 
het 40 jaar graven naar zand, klei- en grind. Rondom 
de plassen ligt een prachtig natuurgebied, bij uitstek 
geschikt voor fietsers en wandelaars). 
 

Na 500 m aan de 4-sprong met rechts een klaphek 
gaat u L door het ijzeren klaphek naar een 
vogeluitkijkhut.  
 

(In de hut hangt een poster met de watervogels die 
hier te zien zijn).   
 

Loop terug naar de 4-sprong en ga L verder langs 
het meer. Na 450 m, voor de hoogspanningsmast, 
gaat u aan de T-splitsing R. Bij wkp 92 gaat u RD 
(27). 
 

2. Voorbij draaihekje gaat u L (De Geest) over de 
rustige asfaltweg.  U passeert een camperplaats. 
Aan de 3-sprong bij Kattenhotel gaat u RD. U 
passeert een boerderij. Aan de 3-sprong gaat u 
RD. Let op!  300 m verder gaat u bij inham R via 
veerooster over het pad door het natuurgebied.  
Het graspad maakt aan een T-splitsing een bocht 
naar links en even later wordt het pad een smalle 
asfaltweg. Bij boerderij buigt de weg naar links en 

naar rechts.  Voorbij ijzeren hek gaat u aan de T-
splitsing L (Wielweg).  Na 250 m, waar de weg 
naar links buigt, gaat u R via ijzeren klaphek over 
het pad over de landtong. Na 150 m komt u bij de 
vogeluitkijkwand (Bird view point) waar u mooi 
uitzicht heeft over het meer.  
 

(In de winter verblijven hier op de plassen grote 
groepen eenden, ganzen en zwanen maar ook 
andere bijzondere vogelsoorten. Rondom de plas 
zitten tientallen goudvinken en zelfs een slechtvalk. 
Ook als broedgebied tellen de plassen mee. Speciaal 
voor het visdiefje zijn bijvoorbeeld nestvlotjes 
geplaatst).  
 

Loop hetzelfde pad terug en voorbij klaphek gaat 
u R verder over de asfaltweg.   
 

3. Na bijna 300 m, meteen voorbij het rechts 
gelegen bos, gaat u R door klaphek en ga dan 
meteen L door het struikgewas. Het pad buigt 
naar rechts en loop dan RD. Een eindje verder 
buigt het graspad na links met rechts het meer.  U 
struint nu 700 m over het hobbelige, soms 
drassige pad langs de waterplassen.  
 

(U passeert een lager gelegen stuk waar het altijd 
drassig is, loop hier aan de linkerzijde over de 
takken).   
 

Houd rechts aan en voorbij ijzeren paal loopt u 
RD door een boomgaard richting meer. Bij het 
meer en 2 borden buigt u het pad naar links en 
loop verder langs het meer.   
 

4.  Een eind verder ziet u links een groot huis met 
afrastering. Loop naar dit huis en ga dan R over 
het bospad langs de afrastering.    
 

(Dit is een ruig bos met omgevallen bomen en 
overwoekerde struiken. Zoek zelf het beste paadje 
maar houd de afrastering links in het zicht).   
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Waar links de afrastering eindigt, gaat u L het 
weiland in en volg RD het graspad.  Op de hoek 
van de afrastering (rechts) loopt u RD langs de 
afrastering en even later loopt u een volgend 
weiland binnen.  Blijf het koeienpaadje volgen en 
bij de hoek van het rechts gelegen bos loopt u RD 
(blauw) het volgend weiland binnen en ga dan 
meteen R over het paadje met rechts van u de 
afrastering en bosrand.  In het volgende weiland 
loopt u schuin links richting hoogspanningsmast 
en ga nu links langs de afrastering lopen langs de 
plas. Voorbij de plas, waar de afrastering weer 
naar rechts buigt (blauw), volgt u RD het paadje 
richting hoogspanningskabels. In de hoek van 
het weiland loopt u RD tussen de struiken door 
met rechts een hoge mast.   
 

5.   Na 25 m gaat u aan de 3-sprong onder de 
hoogspanningskabels L (92) over het pad parallel 
aan de hoogspanningskabels.  Na 50 m gaat u R 
over het smalle graspaadje dat licht omhoog 
loopt.  Loop dan weer omlaag en loop RD. Rechts 
ziet u een zandpaadje dat omhoog loopt en u 
komt op een groot breed grasveld. Negeer 2 
zijpaadjes links. Aan de Y-splitsing gaat u L en ga 
dan meteen R over het paadje.  Links ziet u water 
en een schiereiland en voorbij zandkuil volgt u 
RD het zandpaadje.  Aan de 3-sprong bij stalen 
balkenbrug gaat u R en even later loopt u over 
een mooi grasstrand langs het meer, een fijne 
pauzeplek na 8 km lopen. Volg RD het paadje vlak 
langs het meer. Aan de 3-sprong onder de 
hoogspanningskabels gaat u L over het pad 
langs de afrastering. Aan de volgende 3-sprong 
voor hoge mast gaat u L. (Hier heeft u links weer 
mooi uitzicht over het meer).  Aan de Y-splitsing 
gaat u L (93).   
 

(Een eind verder ziet u rechts een vijver met 
waterlelies).   
 

Blijf nu geruime tijd vlak langs het meer wandelen 
en af en toe loopt het pad door bos. Dan loopt het 
pad over een brede grasstrook langs de 
afrastering.  
 

6. Aan het einde van het meer, ter hoogte van 
rechts gelegen huis, buigt het pad naar links. (U 
blijft dus boven lopen met links het meer).   Let op !  
Na ca. 200 m ziet u rechts een draaihekje in de 
heg. Loop naar het draaihekje en ga dan R over 
de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij infobord en 
picknickbank gaat u L. Aan de 3-sprong bij wkp 
90 gaat u R (86) over de grindweg.  Aan de Y-
splitsing gaat u L (pijl).  Na geruime tijd gaat u 
aan de 3-sprong RD door de bomenlaan.  U 
passeert rechts een mooie vijver en boerderij.  
Aan de T-splitsing met fietspad gaat u R.  Aan de 
3-sprong bij wkp 86 steekt u L (87) de 
doorgaande weg over en gaat u RD over de weg. 
Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD (pijl).     
 

7.   Aan de ruime 5-sprong bij wkp 87 en de 
prachtige achtkante korenmolen genaamd 
Bergzicht (1815) gaat u R (98) over de brede 
grindweg. Meteen daarna gaat u voorbij bord 
“Compan warming up” R (geel) het zanderige 
bospad omhoog.  Het pad buigt links over een 
beekje en loopt dan omhoog.  Boven aan de 
ongelijke 4-sprong bij trimtoestel 2 gaat u L met 
rechts de beek. Aan de T-splitsing gaat u L langs 
een plas en na 25 m gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank R. Voorbij vijver en zitbank buigt het pad 
naar rechts langs trimtoestel 15. Aan de  
Y-splitsing gaat u L en ga dan meteen aan de  
3-sprong bij trimtoestel 14 RD met rechts weer 
een plas.  Voorbij de plas gaat u aan de kruising 
bij hoog trimtoestel en zitbank RD het bospad 
licht omhoog. Voorbij trimtoestel 12 gaat u aan de 
kruising L en ga dan meteen aan de  
3-sprong L.  Voorbij afsluitboom gaat u L en 
meteen daarna aan de ruime kruising gaat u R 
over de grindweg langs een manege. Aan de  
3-sprong bij huis gaat u L over de veldweg.  Aan 
de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg en u 
loopt Gassel binnen. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD. Aan de 3-sprong gaat u RD 
(Schoolstraat).  Aan de kruising gaat u RD en u 
komt weer bij de parkeerplaats. 
 
 
 

Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 
 


