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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u langs of door het prachtige Nationale Park de Groote Peel, een 
van Nederlands natuurtoppers. U kunt kiezen uit diverse afstanden.  Wandeling A van 7 km loopt door het 
mooie buitengebied van de Peel en is het hele jaar mogelijk. De hele route is onverhard. Na een pauze bij 
Buitencentrum De Pelen kunt u de route uitbreiden met de gemarkeerde routes geel 2 km, rood 3 km en 
blauw 6 km.   
 

Wandeling B van 8,5 km loopt vanaf punt 3 door het park naar de schitterende grote waterplas Aan ’t Elfde.  
Aan het eind passeert u ook de grote waterplas Meerbaansblaak. U kunt de route uitbreiden met de blauwe 
route tot 13 km. Tijdens of na veel regenval waterdicht schoeisel dragen. Let op! Wandeling B is niet 
mogelijk tijdens het broedseizoen van 15 maart t/m 15 juli!  
 

U kunt deze wandeling combineren met wandeling 472 en helemaal naar Meijel lopen (totaal 17 km). Daar 
kunt u pauzeren bij Nostalgie Eten en Drinken. U kunt ook in Meijel starten en pauzeren bij De 
Peelkiosk/Buitencentrum De Pelen. Na afloop kunt u bij De Peelkiosk, die gelegen is in het Buitencentrum 
De Pelen nog iets eten en drinken.  Er is ook een winkel en infopunt. Er zijn mooie wandelkaarten te koop. 
 

Startadres: Buitencentrum De Pelen/Horecagelegeheid De Peelkiosk, Moostdijk 15, Ospel/Ospeldijk. 
(U kunt parkeren op de grote parkeerplaats van het bezoekerscentrum).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,24 km  2.25 uur  13 m  22 m 

 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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507. OSPEL 7 km - 8,5 km – 10 km – 11,2 km – (17 km) 
 
Wandeling A (Langs en door de Groote Peel) (7 
km). 
 

1. Met uw rug naar het bezoekerscentrum gaat u 
aan de asfaltweg bij “kabouteroversteekplaats” 
(zebrapad) en bij wandelknooppunt (wkp) 82 R 
(81) over de asfaltweg. 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 
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/rood-
wit) over het bospad. Na 100 m gaat u aan de 
ruime Y-splitsing R (pijl 80/rood-wit). (Rechts in de 
verte ziet u woningen in Ospeldijk). Na 250 m gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong bij veerooster/klaphek 
RD  over de bosweg.  Aan de 4-sprong bij wkp 80 
en met links een klaphek gaat u R (79) omhoog.  
Negeer zijpaden. Aan de volgende 4-sprong bij 
wkp 79 gaat u L over het onverharde 
fietspad/veldweg met links (even) de bosrand. 
Aan de T-splitsing, de veldweg/fietspad buigt hier 
naar links, gaat u L over het onverharde 
fietspad/veldweg. Aan de 4-sprong bij twee 
veeroosters gaat u R over het fietspad/zandpad.  
Aan de Y-splitsing gaat u L over de (zand)weg, 
die vlak daarna rechts het bos inbuigt.  (U verlaat 
hier het onverharde fietspad, dat hier rechts omhoog 
buigt).  
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl 64). Aan de 4-
sprong bij wkp 64 gaat u L (63) over het pad met 
links de bosrand. Het pad maakt een haakse 
bocht naar rechts en naar links en volg dan 
verder het rechte (gras)pad RD.  Na 500 m gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 63 L (62) over de 
(zand)weg.   
 

(Degene die wandeling 472 naar Meijel loopt, gaat 
hier R (41) en ga dan verder bij # in punt 5 van de 
beschrijving van wandeling 472. Doe de route van 10 
km).   
 

Aan de 3-sprong bij wkp 62 gaat u bij veerooster 
RD (60) door het klaphek. Negeer zijpaden.  
 

(Na 150 m passeert u boven links een oude 
grenssteen van de voormalige gemeente Meijel-
Nederweert. Hier heeft u prachtig uitzicht over het 
weidse peellandschap).  

Aan de 3-sprong bij brandweerbordje “12”, 
beschutte zitbank (een genietplekje) en wkp  (60) 
gaat u L (61).   
 

(Het circa 1500 hectare grote natuurgebied ligt op 
grens van Limburg (1/3) en Noord-Brabant (2/3 en is 
een van Nederlands natuurtoppers. Het huidige 
landschap is ontstaan door het afgraven van veen 
voor turfwinning. De plek waar turfstekers hun bloed, 
zweet en tranen hebben gelaten. Door dit afgraven 
zijn op sommige plaatsen grote waterplassen 
ontstaan).  
 

3. Aan de 3-sprong bij wkp 61 gaat u L (64). (Bij dit 
wkp bent op het hoogste punt (Amloberg) van de 
Groote Peel).  
 

(Degene die wandeling B loopt, gaat hier R (54) en 
volgt verder wandeling B (punt 4). (Niet mogelijk 
tijdens de broedtijd van 15 maart t/m 15 juli!).   
 

Aan de ongelijke 4-sprong gaat u bij 
brandweerbordje 9 R (wit-rood). Aan de T-
splitsing gaat u L.  Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong R (pijl 80) over het pad langs de rij 
bomen. Aan de volgende 3-sprong bij zitbank en 
overstapje loopt u RD over het brede (zand)pad. 
Negeer graspad rechts en loop RD met rechts de 
bosrand. U passeert een veerooster en loop RD 
over de bosweg. Aan de 4-sprong voor bord 
“Ruiterpad” en bij wkp 80 gaat u R door het 
klaphek en volg het bospad. U passeert een 
vennetje. Aan de Y-splitsing gaat u L. Vlak daarna 
gaat u aan de schuine T-splitsing L over het 
zandpad. Aan de ongelijke 4-sprong loopt u RD 
door een berkenbos. Negeer bospad rechts.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD. 50 m verder gaat u aan de 
3-sprong bij wkp 81 R (82) met rechts de bosrand.  
(In het begin van de wandeling bent u hier al 
geweest) Ga door het klaphek en volg verder het 
pad langs de bosrand en de rand van het 
natuurgbied.  Aan de asfaltweg gaat u R (pijl 82). 
Na 250 m gaat u bij wkp 82 en de 
“kabouteroversteekplaats (zebrapad) L en u komt 
weer bij het Buitencentrum De Pelen/de 
Peelkiosk, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten en 
drinken. Proef eens de lekkere turfplak. Er is ook 
een winkel en infocentrum.   
 

(Wilt u nog langer wandelen, dan kunt u de 
wandeling verlengen met de gele (2 km), de rode (3 
km) of de blauwe route (6 km).  Ga dan bij wkp 82 R 
(86) langs de houtsculptuur van uil en u bent op  
gele, rode en blauwe route. Bij wkp 86 gaat R (55) 
met links in weiland een ooievaarspaal- nest en 
rechts de Peelboerderij.  
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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. Deze bezienswaardigheden passeert u 
ook tijdens de rode en blauwe route. Tijdens deze 
routes loopt u ook nog over vonder- knuppelpaden.     
 

Wandeling B (Door het hart van de Groote Peel) 
(8,5 km). (Niet mogelijk tijdens de broedtijd van 15 
maart t/m 15 juli!).   
 

4. Na 150 m gaat u bij veerooster RD door het 
klaphek en volg het pad verder RD door het 
prachtige veenmoerasgebied. (Een eindje verder 
passeert u links een mooi ven). Na bijna 500 m gaat 
u aan de 4-sprong L (pijl 54) met rechts 
vennetjes.  
 

(U loopt hier op de provinciegrens van Limburg (l) en 
Noord-Brabant (r)).  
 

Vlak daarna passeert u een veerooster/klaphek. 
150 meter verder passeert u het volgende 
veerooster/klaphek. Let op! Ga nu meteen R over 
het paadje door de bosrand met rechts van u een 
greppel/veengebied. (U verlaat de pijl). Waar het 
rechts gelegen veengebied eindigt, buigt het pad 
links het bos in. 100 meter verder buigt het pad 
naar rechts. Aan de T-splitsing gaat u R en 100 m 
verder loopt het pad door de prachtige grote 
waterplas Aan ’t Elfde, die op Noord Brabants 
grondgebied ligt.  
 

(’t Elfde is een van de grote waterplassen die 
ontstaan zijn door de turfwinning. In het voorjaar is de 
plas een belangrijke broedplaats voor veel soorten 
watervogels en in de winter komen hier ’s avonds 
duizenden ganzen slapen, die overdag op de 
graslanden verblijven). 
 

Voorbij de grote waterplas gaat u aan de 3-
sprong L (pijl 54). Aan de kruising bij wkp 54 gaat 
u RD (55). (U steekt hier de provinciegrens over en u 
loopt Limburg weer binnen).    
 

5. Na 500 m aan de kruising bij wkp 55, zitbanken 
waarvan een zitbank een bijzondere zitbank is, 
gaat u RD (86) over het half verharde grindpad.  
 

(Degene die de wandeling uitbreidt met de blauwe (6 
km) of rode (2 km) route gaat hier R (75). U kunt 

natuurlijk ook eerst gaan pauzeren in De 
Peelkiosk/Buitencentrum de Pelen (1 km) en dan van 
daar uit de blauwe of rode route lopen).   
 

Na 150 passeert u links een uitkijkpunt met mooi 
uitzicht over een voormalige turfsteekplaats en 
op het natuurkunstwerk “Landart” (zie 
infobordjes).  
 

(U loopt hier over een zogenaamde peelbaan, die 
werd gebruikt om de turf per kar uit het gebied af te 
voeren. Aan de Limburgse zijde van de Groote Peel 
werd kleinschalig verveend. De boeren groeven 
zoveel veen af als zij in één dag tijd eruit konden 
krijgen. Als ze de volgende dag terug kwamen, stond 
hun putje namelijk vol water. Zo ontstonden 
kleinschalige ontginningen, de zogenaamde 
boerenkuilen. Het veen werd gestoken in het gebied 
tussen twee banen. Soms werden er zijbanen 
aangelegd en kwamen er greppels voor de 
ontwatering).  
 

400 m verder kunt u rechts naar een 
vogeluitkijkhut lopen. Bij zitbanken en 
grondwatermeter buigt het pad naar rechts. 
 

(Hier ziet u links een winterverblijf voor vleermuizen 
(zie infobordje). Rechts heeft u hier mooi uitzicht over 
de prachtige waterplas Meerbaansblaak, die door de 
boswachters ook wel de Nachtwacht van de Peel 
wordt genoemd).  
 

Aan de kruising bij oorlogsmonument en rechts 
een uitkijkplatform gaat u RD (pijl 86) met links de 
Peelboerderij.  
 

(Rechts op het uitkijkplatform heeft u weer mooi 
uitzicht over de waterplas Meerbaanblaak. Het 
monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 
vliegtuigbemanning die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in de Peel om het leven kwam). 
 

Bij infobord ziet u rechts in weiland bij geiten- 
schapenstal een ooievaarspaal– nest staan. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 86 
en vierkante infozuil L (82). Voorbij de 
houtsculptuur “uil” steekt u via de 
“kabouteroversteekplaats (zebrapad) de 
asfaltweg over en komt u weer bij Buitencentrum 
De Pelen, de sponsor van de wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken. Proef eens de lekkere turfplak.  Er is ook 
een winkel en infocentrum. 
 

 
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.   
 

 
 

 

 


