Grotelse heide
knooppuntroute
circa 8 km

Tussen Bakel en Aarle-Rixtel ligt het circa 115 ha grote
Grotels bos.

In het zuiden van het bos ligt de Aerlesche visvijver.
Het bos is particulier eigendom. De eigenaar van het
Grotels bos ontwikkelt nabij de visvijver een recreatieve poort. Een nieuwe vijver zal gebruikt worden
om pootje te baden en dienst doen als forellenvijver.
Er komt een paviljoen en de recreatieve infrastructuur wordt versterkt met onder andere een klootschietbaan en een ATB-parcours.
Naast de recreatieve ontwikkeling wordt ook de natuur versterkt. De oevers van de visvijver worden opgewaardeerd en in het bos komen op laaggelegen
plaatsen enkele poelen. Versterking van natuurwaarden en beleving gaan hier hand in hand. Het Grotels
bos is gevarieerd en aantrekkelijk.
Er blijven volop mogelijkheden om hout te oogsten
voor de eigenaar. De komende jaren zal het accent
mogelijk meer op verjonging dan op kaalkap komen
te liggen. De bestrijding van prunus verdient blijvende aandacht.
Ook loopt er de Esperloop en de snelle loop. De Esperloop ie een van de zeldzame voorbeelden van een
heidebeek. Een belangrijk deel van het water is
afkomstig uit de diepe breuklijn.waardoor er unieke
planten en insekten te zien zijn.
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De snelle loop zorgt voor veel afvoer van water uit de
peel. Samen met de peelse loop. Voor een deel vormt
het ook de grens tussen Laarbeek en Gemert. In het
verleden is er veel ruzie geweest.

Routebeschrijving
1 Start bij Grotel’s Genieten
Grotel5, 5761 RA Bakel
2 Met de rug naar het restaurant ga je
L.A richting knooppunt 12.
3. vervolg naar 22, 23, 26,
4. Behoefte aan pauze?
Bezoek dan De Bosparel.
Nuijeneind 20 Bakel
Een kleine omweg die de moeite waard is.
5. Even terug naar 26 en vandaar naar 27
6. Vervolg naar 12.
7. Bij Grotel’s genieten is het tijd
om lekker na te genieten.

Grotel’s Genieten

Verklaring afkortingen:
LA: linksaf
RA: rechtsaf
RD: rechtdoor
g.o.i.: gaat over in
PNB: plaatsnaambord
KNP: knooppunt
Doodlopende wegen en zandwegen tellen niet mee als
afslag
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord
hangt.
Hangt een straatnaambord pas verderop, dan is er
“g.o.i.” toegevoegd

De Bosparel

