
Met deze drie toppers ontdek je 
Horst aan de Maas en omgeving! 
Mooie wandelroutes zijn voor je 
samengesteld door de inwoners 
van Horst aan de Maas. 
Zo weet je zeker dat je geen 
enkel mooi plekje in Horst aan 
de Maas mist! 

 winter
fonkel
wandel
tochten

meer in horst aan de maas en

maak kans op mooie prijzen

Scan de QR-code . . .  ontdek nog

Natuur lijkt zo vanzelfsprekend, 

ze is er altijd en vraagt niks. 

Maar de natuur is kwetsbaar.  

En daarom is het zo geweldig 

dat jij goed voor de natuur 

zorgt, zoals zij dat voor jou doet. 

Geweldig dat je je lege verpak-

king mee terug neemt, niks 

vernielt en alles goed achterlaat. 

Voor jouw volgende bezoek,  

de volgende bezoeker en voor 

de volgende generatie.

Ontdek
Horst aan
de Maas

Deel jouw foto
op social media 
#visitnoordlimburg
#winterfonkeltime



Topper 1
OMMETJE DOOR PEEL  
EN GRIENDTSVEEN

Griendtsveen, het schilderachtige veendorp van 

Toon Kortooms. Een dorp gesticht om het veen te 

ontginnen. Het donkere water van de Helenavaart 

weerspiegelt de rood-oranje-gele herfsttooi van de 

Amerikaanse eiken langs de oevers. Deze omgeving 

vormde een levenslange inspiratiebron voor Toon 

Kortooms zijn zowel humoristische (‘Beekman en 

Beekman’) als sociaal bewogen (‘Mijn kinderen eten 

turf’) streekromans waarmee hij ook buiten Brabant 

roem oogstte. 

Uit zijn werk spreekt een diepe liefde voor de ruige 

Peel en haar dito bewoners. Want de Peel mag 

tegenwoordig een prachtig natuurpark zijn, 

beheerd door Staatsbosbeheer, in Kortooms’ jeugd 

was het een amper toegankelijk, van moerassen 

vergeven hoogveengebied. Het domein van 

smokkelaars en struikrovers en vanaf halverwege 

de 19de eeuw van hordes uitgeteerde veen- 

arbeiders. Die dolven er voor een hongerloontje 

naar het zwarte goud van destijds: turf.

Afstand  6 km

Startpunt  Helenaveenseweg 5 in Griendtsveen

Parkeren  Parkeerplaats bij het kruispunt  

Helenaveenseweg/Griendtveenseweg

Knooppunten

17 • 11 • 12 • 18 • 19 • 21 • 62 • 18 • 17 

Topper 2

RIDDERS EN ROVERSPAD HORST

Wie het bos ingaat van de Kasteelse Bossen komt 

twee verschillende borden tegen. Op de borden 

van de ridders lees je vooral over de geschiedenis 

en een roversbord vertelt je leuke weetjes over 

de natuur. Ook staan er langs het pad meerdere 

houtsnijwerken. Zoek uit welk dier hier afgebeeld 

wordt! Deze dieren waken over het bos.  

Het educatief leerpad Ridders & Roverspad is 

gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. De route 

eindigt bij Kasteel Ter Horst.

Afstand  2 km

Het pad is gemarkeerd met houten paaltjes.  

Ze zijn te herkennen aan een duif erop.  

Hun snuit wijst je de weg!

Startpunt  Kasteellaan 3 in Horst 

Herkenningspunt  ’t Zoemhûkske)

Topper 3
SCHUITWATERPAD ‘DE STEMPEL 
VAN DE MAAS’ IN LOTTUM 

Mooie gevarieerde en afwisselende route door 

open landschap, moerasgebied, open heide, fraaie 

bossen en langs mooie vennen. En als toetje een 

mooi stuk langs de maas richting het dorp door  

de akkerlanden en begraasde weilanden. 

Het Schuitwater is een kwetsbaar gebied en 

leefgebied van bijzondere dieren en planten.  

Blijf dus netjes op de paden! Goede schoenen is  

aan te raden, maar het blijft een sport om het 

moerasgebied te lopen als het wat natter wordt.

Afstand  9 km 

Startpunt  De parkeerplaats bij natuurgebied  

Het Schuitwater aan de Horsterweg in Lottum.  

Een gedeelte van de route is begrazingsgebied,  

hier lopen dieren rond.

Knooppunten

20 • 9 • 62 • 7 • 8 • 61 • 38 • 9 • 10 • 11 • 20 


