
Loo
Hoog en nat

Loop eens rond 
bij de 
Maashorstboeren

Welkom Praktische informatie  
Deze wandelroute wordt u aangeboden door de 
Maashorstboeren. Een agrarische natuurvereniging 
van boeren en burgers die in of om Natuurpark de 
Maashorst wonen en werken. Samen met de andere 
organisaties die hier terreinen bezitten proberen we  
de verscheidenheid van bos, heide en landbouwgron-
den als een groot geheel te beheren. Zo krijgen de vele 
planten en dieren die zich in de Maashorst hebben 
gevestigd de beste kansen om te overleven. Terwijl er 
voor de recreanten steeds meer mogelijkheden komen 
om van de rust, de ruimte en de natuurlijke rijkdom 
van het ruim 4000 hectare groot gebied te genieten.

De rondwandelingen over het boerenland vormen daarbij 
een unieke aanvulling op de bestaande routes. U komt 
er op bijzondere plekken, die onbereikbaar zijn via de 
normale wegen. Ook bent u in de gelegenheid om kennis 
te maken met boerenbedrijven die vaak al generaties lang 
in de Maashorst zijn gevestigd en ‘hun’ landschap mede 
vorm hebben gegeven. U bent van harte welkom. 

Bedenk wel de volgende punten.
•   De paden door de weilanden en langs de akkers zijn 

lang niet altijd gemakkelijk begaanbaar. Overstapjes, 
weelderige begroeiing, plassen en boerderijdieren zijn 
onderdeel van het avontuur. 

•   In verband met het loslopende vee mag u geen hond 
meenemen, ook niet aan de lijn.

Lengte
De rondwandeling Loo is 4,3 
kilometer lang. De route is groen 
gemarkeerd. 
Een combinatie met de wandelroute 
over boerenland Menzel is goed 
mogelijk.
Op een halve kilometer van de 
route ligt het Bezoekerscentrum 
Slabroek waar veel informatie over 
de Maashorst is te krijgen. Enkele 
paden kunnen zeer drassig zijn, 
zelfs bij droog weer.

Startpunt 
Met de auto is het startpunt bereik-
baar door vanaf de A50 Nijmegen-
Eindhoven afrit 15 naar Nistelrode te 
nemen. In het dorp even de borden 
naar het sportpark volgen. Daarna de 
straat Loo vervolgen. Na het viaduct 
in Loo links aanhouden en eerste 
weg links Schaijksedreef volgen tot 
het parkeerplaatsje met een infor-
matiebord van Staatsbosbeheer.
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Wat is er te zien
De route Loo voert over de westelijke rand van de Maas-
horst. Een afwisselend gebied met weilanden, akkers, bos, 
houtwallen en opvallend veel natte stukken. De drasheid 
van het land is opmerkelijk aangezien het hier om hoge 
gronden gaat die op de horst liggen. Nog merkwaardiger 
is dat de iets westelijker gelegen lage gronden juist een 
stuk droger zijn.  
De vreemde waterhuishouding heeft te maken met een 
breuklijn in de ondergrond. Voor het grondwater is de 
breuk in de aardlagen moeilijk passeerbaar, waardoor het 
naar boven wordt gestuwd. Het komt als kwelwater aan 
de oppervlakte aan de randen van de horst. Deze hoge 
kwelgebieden worden wijstgronden genoemd. Vanwege 
de drasheid gebruiken de boeren ze hoogstens als wei-
land. De waterlopen in de wijstgebieden hebben vaak een 
oranje roestkleur doordat het water dat uit de grond kwelt 
veel ijzer bevat.

De wandeling start bij 
de parkeerplaats van 
Staatsbosbeheer aan de 
Schaijksedreef in Loo. Via 
het bospad komt u bij de 
uitloop van het biologische 
pluimveebedrijf Landgoed 
“De Vrije Kip”  1. 

Na het passeren van de 
Groote Wetering 2 ver-
laat de route de verharde 
weg en volgt een kaars-
rechte waterloop. Het is 
moeilijk voor te stellen dat 
het zo’n 80 jaar geleden 
nog een onstuimige beek 
was die veel water afvoer-
de van het destijds natte 
heidegebied de Palmen. 

De Hoge Weg voert u het 
beekdal uit naar de Mortel. 
Hier komt u langs een nat 
loofbos dat is aangeplant in een oude leemkuil 3.  
De naam ‘mortel’ heeft ook te maken met het winnen van 
deze bouwstof. 

Via een droog bos, akkers, de buurtschap Bus en het erf, 
het koepad en de weilanden van het melkveebedrijf van de 
heer Timmers 4, komt u weer terug op de verharde weg 
Koudenoord. 

Na de Veldweg langs de bolle akkers van het Menzelsch Veld 
5 volgt u opnieuw een stuk dwars door de weilanden.  
Dit keer van het melkveebedrijf van Adrie en Annie van der 
Aalsvoort 6.  

Aan de rechterkant van hun koepad verraadt de 
roestbruine kleur van de sloot en de aanwezigheid 
van moerasbos in het Klotveld 7 dat dit wijst-
gronden zijn. 

Op het veegpad 8 van Waterschap Aa en Maas 
langs de Groote Wetering zijn de wijstverschijnselen 
nog duidelijker merkbaar. Vaak is het hooggelegen 
pad kletsnat van de kwel.
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Voor meer route’s en andere informatie kunt u kijken op www.maashorstboeren.nl
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