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Grotelsche Heide

Afwisselend landschap met van alles wat

De Grotelsche Heide is een afwisselend landschap en heeft de bezoekers van alles wat te bie-
den. Naald- en loofbos, graslanden met mooie doorkijkjes, heide en als sierlijk lint door het 
landschap het beekdal van de Esperloop dat uitmond in de Snelle loop. Bewoners langs en in 
deze twee beken zijn allerlei soorten vlinders, kevers en libellen, die intussen het gebied heb-
ben gevonden. Ook de vogelstand profiteert ervan.

Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk 

mensen uitnodigen om te genieten van natuur en landschap. 

Meer informatie over Staatsbosbeheer en wat er buiten te doen is? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl00
77
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De Esperloop
Heidebeken als de Esperloop zijn een zeldzaamheid in Nederland. Om 
het open landschap met een vrij meanderende beek terug te krijgen is 
de oude beekloop van de Esperloop eind jaren negentig weer uitgraven 
en stuwen uit de beek verwijderd.

Grote grazers helpen
Runderen zorgen ervoor dat het beekdal en heide niet kunnen dicht-
groeien tot bos. Zo helpen deze geharde dieren mee om dit landschap 
op een natuurlijke manier in stand te houden.

Snelle loop
In  is ook de Snelle loop aangepakt zodat ook deze nu een natuur-
lijke uitstraling heeft gekregen. Het water stroomt nu op tal van plaat-
sen over ‘keientrapjes’ heen. Bij deze watervalletjes hebben vele soor-
ten waterplanten zich gevestigd. Dit alles is uitgevoerd in samenwer-
king met waterschap Aa en Maas, de beheerder van de beek.

Wandelen
Staatsbosbeheer heeft langs de mooiste plekken in het gebied een 
prachtige blauwe wandelroute van  kilometer uitgezet. Er zijn twee 
startpunten, namelijk, de parkeerplaatsen bij de horecagelegenheden 
De Grotelshof en de Bosparel. Ook kan de wandelaar zelf de route be-
palen aan de hand van het wandelknooppuntensysteem.
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Wandelen
Staatsbosbeheer heeft langs de mooiste plekken in het gebied een 
prachtige blauwe wandelroute van  kilometer uitgezet. Er zijn twee 
startpunten, namelijk, de parkeerplaatsen bij de horecagelegenheden 
De Grotelshof en de Bosparel. Ook kan de wandelaar zelf de route be-
palen aan de hand van het wandelknooppuntensysteem.

Fietspad

Grotelsche Heide-
route |  km

Begrazingsgebied

Informatiepaneel

Parkeerplaats

Horeca

Startpunt route


