Welkom
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 landbouwgronden
als een groot geheel te beheren. Zo krijgen de vele
planten en dieren die zich in de Maashorst gevestigd
hebben de beste kansen om te overleven. Terwijl er
voor de recreanten steeds meer mogelijkheden komen
om van de rust, de ruimte en de landschappelijke
schoonheid van dit uitgestrekte gebied te genieten.

Praktische informatie
Lengte
De rondwandeling Menzel is 5
kilometer lang. De route is rood
gemarkeerd.
Een combinatie met de wandelroute over boerenland Loo is goed
mogelijk.
Op minder dan een halve kilometer
van de route ligt het Bezoekerscentrum Slabroek waar veel informatie
over de Maashorst is te krijgen.

Startpunt
Met de auto is het startpunt bereikbaar door vanaf de A50 NijmegenEindhoven afrit 15 Nistelrode te
nemen. Volg de doorgaande weg
door het centrum richting Uden en
neem buiten de bebouwde kom de
2e weg naar links (Menzel). Na het
viaduct staat het startpaneel aan de
linkerkant. Parkeren in de berm.

Minicamping en Aspergeboerderij de Lindenhoeve
Familie van den Heuvel
Menzel 28
5388 SZ Nistelrode
Tel. 0412-617110 / 06-15241157
E-mail: lindenhoeve@home.nl
www.lindenhoeve.nl

Loop eens rond
bij de

Maashorstboeren

Minicamping Uitgerust
H.H.W. Koenen
Menzel 32
5388 SZ Nistelrode
Tel. 0412-611324
E-mail: uitgerust@hetnet.nl
www.uitgerust.nu

Bezoekerscentrum
Slabroek
Erenakkerstraat 5
5388 SZ Nistelrode
Tel. 0412-611945

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.

Menzel
Oud boerenland met een breuk
Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

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.
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MENZELSCH

Bij de buurman, de familie Koenen 2 die
eveneens een minicamping heeft en tevens
boerenroomijs verkoopt, loopt u in ieder geval
het erf op. De route gaat via hun bedrijfsterrein
en de erachter gelegen weilanden naar de
Kraaienloop 3.
Dit gekanaliseerde beekje is na een ruilverkaveling deels weer in de natuurlijke staat teruggebracht, waarbij enkele fraaie paddenkuilen
zijn uitgegraven.

VELD

d
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Een mooie omzwerving langs weilanden, een
akker en bos, brengt u weer terug op Menzel.
Dit keer aan het einde van het lintdorp. De weg
passeert nu ergens de breuk, want bij Bus 4
bent u ongemerkt op de horst gekomen.

SLABROEKSCHE HEIDE

DE MORTEL

e
Koud

De route Menzel voert u over de westelijke rand van
Natuurpark de Maashorst. Een eeuwenoud agrarisch
landschap met een fraaie afwisseling van akkers, weilanden, bos, waterlopen en de rustieke bebouwing van
enkele buurtschappen. Wie goed oplet, kan in dit lieflijke
boerenland een opmerkelijk bodemverschijnsel ontdekken: een breuk in de aardkorst. Een van de breuklijnen
tussen de Centrale Slenk en de Peelhorst loopt namelijk
dwars door dit gebied. Daarbij liggen De Mortel, Bus en
Slabroek op de horst die al zeker 100.000 jaar uiterst
langzaam omhoog komt. Terwijl Menzel in de slenk ligt
die niet meebeweegt naar boven. In de ondergrond heeft
zich door de aardverschuivingen een metersdiep breukvlak gevormd. Boven de grond valt het forse hoogteverschil nauwelijks op, omdat de slenk in de laatste ijstijd
bijna volledig is opgevuld met een dikke laag dekzand.

De wandeling begint bij het begin van de
buurtschap Menzel dat zich als een lint langs
de straat Menzel uitstrekt. Bij huisnummer 28
passeert u de Minicamping en Aspergeboerderij
de Lindenhoeve van de familie van den Heuvel
1. U kunt natuurlijk ook even aanlopen om
tijdens het seizoen wat asperges of andere
versproducten van de boerderij te kopen.
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De route die via het melkveebedrijf van de heer Timmers 5 en
het koepad dwars door de weilanden naar De Mortel loopt, volgt
min of meer de breuklijn. Als u op de verharde weg Koudenoord
uitkomt en even omkijkt, ziet u aan de lichte glooiing in het
landschap dat u van de horst naar de slenk bent afgedaald. De
akkerlanden van het Menzelschveld 7 liggen ruim vier meter
lager dan het land rond De Mortel 6.

Voor meer route’s en andere informatie kunt u kijken op www.maashorstboeren.nl

4768-folder-menzel.indd 2

15-06-2006 16:30:04

