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Ten westen van Bakel ligt pal aan het Grotelsche Bos Grotel’s Genieten. Tijdens deze gemakkelijke
wandeling, wandelt u eerst via mooie lanen en paden naar het bos en dan wandelt u een mooi stuk door het
dal van de Snelle Loop. Dan struint u zeer geruime tijd over prachtige paadjes langs de Esperloop. Via enkele
bospaden bereikt u de prachtige Aarlesche Vijver, waar u een mooi rondje omheen wandelt. Op een
zandheuvel heeft u een geweldig uitzicht op de vijver. Via bospaden loopt u terug naar het ruime terras van
Grotel’s Genieten waar u nog kunt nagenieten. Onderweg staan enkele zitbanken om te pauzeren.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

11,22 km

2.30 uur

16 m

16 m
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Startpunt: Grotel’s Genieten, Grotel 5, Bakel. Tel: 0492-463888. Geopend: maandag 10.00, dinsdag t/m
vrijdag 11.00, zaterdag en zondag 10.00 uur. Van 01/10 t/m 31/03 op donderdag gesloten. Links van het
restaurant is een ruime parkeerplaats.
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1513. BAKEL 11,2 km
1. Met uw rug naar het restaurant gaat u L. Aan
de kruising gaat u RD. Vlak voor de brug gaat u
R
(W) over het pad met links het
hoogspanningshuisje. Voorbij klaphek volgt u RD
(W) het pad verder langs de meanderende beek.
Aan de 3-sprong van beken gaat u R (W). Na 30 m
gaat u aan de 3-sprong R (W) met rechts de
Esperloop.
Volg nu geruime tijd het mooie
kronkelpad langs de beek.
2. Aan de T-splitsing gaat u L over de bosweg en
na 10 m gaat u schuin R (W) over het graspad
langs een zitbank (Esperloop 2018) met rechts de
bosrand/Esperloop. Let op! Aan het einde bij
zitbank loopt u RD over het bospad, en ga dan
meteen L over het smalle paadje achter langs de
zitbank. (U verlaat markering W). Let op! Loop
rechts langs het bosheuveltje en meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing L langs de Esperloop.
Bij houten hek gaat u L en u verlaat de beek. U
loopt door een weiland met rechts de afrastering.
In de rechterhoek gaat u via klaphek verder over
het bospad langs de Esperloop.

het zandpad. Aan de volgende 4-sprong gaat u R
over het zandpad. Na 30 m gaat u aan de
3-sprong, met klein boompje in het midden, L
over het bospaadje. Aan het einde steekt u
schuin links de zandweg over en gaat u, via de
opening in de afrastering, RD over het zandpad.
Ga dan R over het zandpad langs de prachtige
Aarlesche Vijver, die ontstaan is door
zandwinning. Aan het einde van de vijver gaat u
L en ziet u rechts nog een mooie vijver. Houd
links aan en dan loopt u aan de andere zijde terug
langs de vijver. Bij heuveltje gaat u R over het
bospaadje en u verlaat de vijver. Aan de 3-sprong
bij betonblok en twee buizen gaat u RD en dan
heeft u links mooi zicht op de vijver.
Loop om de vijver heen en dan loopt u de
zandheuvel omhoog.

3. Let op! Meteen daarna steekt u R, via stalen
bruggetje, de beek over en gaat u L over het
bospad. Na 20 m gaat u meteen voorbij
omgevallen boom (2021) L over het smalle
bospaadje door het dennenbos. Aan de 3-sprong
stapt u L over de volgende omgevallen boom
(2021) en volgt u het paadje. Een eind verder
steekt u L via stalen bruggetje weer de Esperloop
over en gaat u R (pijl) over het pad langs de beek.
Volg geruime tijd het mooie paadje langs de beek.
Waar de afrastering eindigt, negeert u zijweg
links. Aan de 3-sprong gaat u R (W) de beek over
en meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (W)
omhoog. Op de hoek van de afrastering gaat u
aan de 3-sprong L (W/pijl) en loop RD langs de
afrastering. Aan de T-splitsing bij klaphek gaat u
R. Aan de 4-sprong gaat u L over het mulle
zandpad.

5. Bijna boven, vlak voor de zandvlakte, gaat u
L over het zandpad vlak langs de steile rand met
prachtige uitzicht op de vijver. Loop RD het pad
omlaag en beneden gaat u R terug naar de
uitgang. Ga dan R over het verharde pad.
Negeer zijpad rechts en volg het pad langs de
afrastering. Het pad buigt naar links. Aan de 4sprong gaat u R (pijl/56). Aan de T-splitsing gaat
u L door de betonnen doorgang. Na 10 m gaat u
bij wkp 26 R over de veldweg, met links de
bosrand (dus niet scherp rechts). Aan de Tsplitsing gaat u R. Dan gaat u aan de 3-sprong L
(pijl) over het graspad langs de greppel. 100 m
verder
gaat
u
aan
de
3-sprong, bij paaltje, L (W) over het pad dat na
ruim 300 m haaks naar rechts buigt, langs de
afrastering. Na bijna 600 m gaat u aan de
4-sprong bij klaphek RD (W/pijl) over de veldweg.
Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp 25)
gaat u RD (20). Meteen daarna gaat u L over de
zandweg/graspad, met links de Esperloop.
Na 400 m gaat u in het bos aan de 3-sprong R
(pijl) over het zanderige bospad. Negeer
zijpaadjes.

4. Aan de volgende 4-sprong gaat u R over het
graspad. Aan alweer een 4-sprong gaat u L over

6 . Na ruim 300 m gaat u aan de 3-sprong, bij
markeringspaal en links een betonnen paaltje, L

over het bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u L
(pijl) over de bosweg. Let op! Na 300 m buigt de
weg naar links en 20 m verder gaat u R (W) via
klaphek over het pad door grasland en bijna
200 m verder loopt u het bos in. Voorbij klaphek
gaat u aan de T-splitsing L (W) over het brede
bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD door het
klaphek en ga dan meteen R (W) over het
zandpad langs de afrastering. Aan de T-splitsing
gaat u R over het bospad. Negeer meteen klaphek
links. Na bijna 100 m gaat u bij houten hek L
(W/pijl).
Bij zitbank, aan een mooi vennetje
(genietplekje na 4 km), gaat u RD (pijl) over het
graspad richting 127,7 m hoge zendtoren van
Alticom (voorheen KPN).
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(De toren heeft de bijnaam “De Wortel van de Mortel”
en wordt sinds 2005 door slechtvalken als
broedplaats gebruikt. De slechtvalk, die een
gemiddelde grootte heeft van 43 cm, behoort tot de
grootste valken).
7. Aan het einde gaat u L door het klaphek en
steekt u meteen R via bruggetje de Snelle Loop
over. Aan de T-splitsing, bij wkp 22, gaat u L
(12/W) over het pad, langs de afrastering. Voorbij
zitbank gaat u door de nauwe doorgang en volg
RD (W) het graspad met links de Snelle Loop en
met rechts een groot grasland. Aan het einde
gaat u voorbij klaphek L over de asfaltweg.
Negeer zijwegen en dan komt u weer bij de
sponsor.

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.

