491 OSPEL 11,7 km – 13,7 km
www.wandelgidslimburg.com
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u over goed begaanbare wegen, veldwegen en graspaden naar het
Nationale Park De Groote Peel, een van Nederlands natuurtoppers, dat op de grens van de provincies
Limburg en Noord-Brabant ligt. Het is een restant van de Peel, een gebied dat ooit een zeer
ondoordringbaar gebied moet zijn geweest. Hier wandelt u tussen mooie vennetjes door. U kunt de route in
het natuurpark met nog 2 km uitbreiden langs de grote waterplas Meerbaansblaak, wat zeer de moeite
waard is! De terugweg gaat langs het Bezoekerscentrum Buitencentrum De Pelen waar u kunt pauzeren bij
Horeca De Peelkiosk en de buurtschap Ospeldijk. Halverwege staan voldoende zitbanken. Draag na veel
regenval waterdicht schoeisel.
GPS-afstand 11700 m, looptijd 2.25 uur en hoogteverschil 7m.
Startadres: Restaurant De Dorpsherberg, Casseweg 1a, Ospel.
(U kunt parkeren op de parkeerplaats van de herberg).
Auteur: Jos Wlazlo
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl
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491 OSPEL 11,7 km – 13,7 km
1. Met uw rug naar de herberg gaat u L. Na 400 m
gaat u aan de kruising bij trafohuisje en
wandelknooppunt (wkp) 30 RD (73/Casseweg).
Na 500 m gaat u voorbij huisnr. 7 aan de 4-sprong
bij wkp 73 L (72) over de veldweg. Na 600 m gaat
u aan de kruising bij wkp 72 R (75/Kampersweg)
over de asfaltweg, die u geruime tijd RD volgt. Na
bijna 700 m gaat u aan de 4-sprong L (pijl 75) over
de veldweg. Na de volgende 700 m gaat u aan de
volgende 4-sprong R (pijl 75/Frenkenbaan) over
de asfaltweg langs huisnr. 10. (In de verte ziet u al
natuurgebied de Groote Peel liggen) Aan de Tsplitsing gaat u L (pijl 75/Moostdijk). Na 200 m
gaat u R (pijl 75/rood-wit). (Na 250 m ziet u rechts
een mooi ven). Aan de T-splitsing gaat u R over
het graspad. (U verlaat de pijl). Aan de 3-sprong
gaat u L over de doodlopende weg.
2. Aan de T-splitsing voor natuurgebied de
Gro0te Peel gaat u R (pijl). Bij zitbank met uitzicht
op een vennetje buigt het pad naar links. Na 300
m gaat u L (blauw/rood-wit) en u loopt De Groote
Peel binnen Na 600 m gaat u aan de T-splitsing
bij zitbank R (rood/blauw/rood-wit) en loop over
het houten vlonderpad gelegen tussen 2 mooie
vennetjes. 250 m verder buigt het pad naar rechts
(rood/blauw/rood-wit) over het vlonderpad. Na
300 m gaat u L (rood/rood-wit). Het pad buigt naar
rechts.
Aan
de
3-sprong
bij
bord
“Bezoekerscentrum” gaat u L (rood/blauw/roodwit) over het vlonderpad.
3. Aan de 3-sprong bij wkp 86 en infozuil De Peel
(6,8 km) gaat u R (82) over het grindpad.
(Als u wilt picknicken, ga hier dan L (55/gele route)
met rechts de Peelboerderij en links in weiland bij
geiten/schapenstal een ooievaarspaal- nest. Aan de
4-sprong bij oorlogsmonument en uitkijkplatform gaat
u RD. Vlak daarna, waar het pad naar links buigt,
komt u bij de zitbanken waar u mooi uitzicht heeft
over de grote waterplas Meerbaansblaak, die door de
afgraving van turf is ontstaan. Boswachters noemen
deze waterplas ook wel de Nachtwacht van de Peel
genoemd.
Degene, die de route wil uitbreiden met 2 km gaat
hier L (55) en volg de gele route om de grote
waterplas Meerbaansblaak heen. Tijdens het lopen
van de gele route passeert u o.a. een
oorlogsmonument,
een
uitkijkplatform,
een
winterverblijf van vleermuizen, een grondwatermeter,
een vogeluitkijkhut, een uitkijkpunt met zicht op een
natuurkunstwerk “LandArt”, een plaggenhut, de plek

van de oude uitkijktoren, die waarschijnlijk in
2019/2020 wordt opgebouwd en een overdekte
pauzeplek).
Voorbij houtsculptuur van uil en bij de
oversteekplaats (zebrapad) van kabouters gaat u
aan de asfaltweg bij wkp 82 L(81/ Moostdijk).
(Als u hier RD loopt, dan komt u bij het
bezoekerscentrum, De Pelen waar u bij horeca De
Peelkiosk (met terras) kunt pauzeren. Er is ook een
winkel en een infopunt. Zeker even gaan kijken).
Na 250 m (na 150 m kunt over het links gelegen pad
lopen) gaat u bij afsluitboom L (pijl 81/rood-wit)
over het (gras)pad met een eindje verder rechts
de achterkant van een boerderij. Na 600 m gaat u
bij hek/klaphek RD over het graspad.
(U loopt hier het begrazingsgebied binnen. In de
winter en zomer kunt u hier Shetland pony’s
tegenkomen die jonge berken wegvreten waardoor
het gebied niet dichtgroeit. In de zomer kunt er ook
schapen/geiten en Limousin koeien tegenkomen).
Aan de T-splitsing bij wkp 81 gaat u L (80/roodwit) over het bospad. Na 50 m gaat u aan de
ruime Y-splitsing R (pijl 80/rood-wit).
4. Na 250 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong
meteen voorbij veerooster/klaphek R over het pad
met links naaldbomen. (U verlaat hier pijl 80 en de
rood-witte route). Aan de T-splitsing gaat u R over
het fiets- grindpad. Na 500 m gaat u aan de
volgende T-splitsing L. Aan de 3-sprong in
Ospeldijk gaat u R (pijl 84/Nieuwe Baan). Aan de
kruising bij wkp 84 gaat u RD (85) en u verlaat de
bebouwde kom. Aan de volgende kruising gaat u
bij wkp 85 verder RD (10/De Platkuil) over de
asfaltweg, die na circa 200 m een veldweg wordt.
Na 500 m wordt de veldweg bij de eerste huizen
van Ospel een asfaltweg. Negeer inrit links. Aan
de kruising bij wkp 10
gaat u RD
(31/Hagelkruisbaan). (In de verte ziet u al de
Dorpsherberg). Na bijna 900 m gaat u aan de
kruising bij wkp 31 R (30). Aan de T-splitsing gaat
u R (pijl 30/Casseweg) en u komt weer bij de
herberg, de sponsor van de wandeling, waar u
nog iets kunt eten of drinken. (Op vertoon van
deze wandeling ontvangt u bij de gastvrije herberg
10% korting op drank en gebak).
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