
Landgoed Tongelaar   |  Mill

Blauwe route   5  3,6 km   Rode route  5  5,2 km
Centraal op dit landgoed ligt een kasteel, omringd door boerde-
rijen in het groen. Je waant je hier zo op het Franse platteland. 
Landgoed Tongelaar kenmerkt zich door kleinschalig cultuurland, 
afgewisseld door strepen bos, lanen en houtwallen. De das heeft 
er zijn burcht en scharrelt in de vochtige graslanden zijn lieve-
lingskostje bijeen: regenwormen. Omdat deze alleseter ook een 
zoetekauw is, zijn in het verleden in de vele houtwallen besdra-
gende heesters als sleedoorn, meidoorn, vlier en Gelderse roos 
aangeplant. Dit trekt vlinders aan en levert broedgelegenheid  
op voor allerlei zangvogels. Akkervogels als patrijs en geelgors 
vinden hun gading op de biologisch beheerde akkers.

Kraaijenbergse Plassen  |  Linden

Struinnatuur  5  vrij wandelen, ook buiten wegen en paden. 
Let op  5  loslopende paarden en runderen.

 Vogelkijkhut: Over de Voort in Gassel

De Kraaijenbergse Plassen zijn het resultaat van 45 jaar zand-, 
grind- en kleiwinning. De meeste plassen zijn na de graafwerk-
zaamheden ingericht voor de recreatie, enkele kregen een 
natuurbestemming. De laatste zijn niet te diep gegraven en 
hebben grillige oevers. In de winter rusten hier grote groepen 
watervogels, zoals futen, eenden, ganzen en zwanen. Regelmatig 
komen er zeldzaamheden voor als geelpootmeeuw, parelduiker 
en roodkeelduiker. In de ruigtes rond de plassen broeden tiental-
len blauwborsten en op het waterwild komt de slechtvalk af, wat 
spectaculaire beelden oplevert. Het visdiefje maakt dankbaar 
gebruik van uitgelegde nestvlotten. In alle rust kan dit allemaal 
worden geobserveerd vanuit de vogelkijkhut aan de zuidkant van 
‘Plas 5’. 
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Kasteel Tongelaar | Infopunt Brabants Landschap
Kasteel Tongelaar is tegenwoordig in gebruik door Keizer Culinair als 
feest- en vergaderlocatie. Het is een officiële trouwlocatie van de  
gemeente Mill. Ook voor (kook)workshops, culinaire concerten en 
overnachtingen kunt u er terecht. Elk kwartaal is er een andere kunst-

expositie. In de toren is een informatiepunt van Brabants Landschap. 
Bezoekers kunnen er een kijkje nemen in het leven van das en ree en  

krijgen er informatie over het landgoed.
Openingstijden: Zondag van 11.00-17.00 uur 

Speciaal voor beschermers  
Beschermers van Brabants Landschap krijgen op vertoon van hun  
jaarkaart: 5 het tweede kopje koffie gratis bij Kasteel Tongelaar  

5  10% korting op vakantieverblijf De Benedenhof op  
Landgoed Tongelaar

 
Steun Natuur ‘dichtbij huis’ 
Brabants Landschap beheert ruim 17.000 hectare bos, heide en vennen, maar bijvoor-
beeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen we ervoor 
dat onze eigen, prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschap-
pen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. Daarnaast zet zij zich 
in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde 
gebieden. Een netwerk van enthousiaste vrijwilligers helpt mee maatregelen te treffen 
om weide- en akkervogels, uilen, amfibieën en vleermuizen te beschermen.

Natuurbescherming is en blijft mensenwerk 
Ook u kunt helpen door vrijwilliger of beschermer te worden van  
Brabants Landschap via www.brabantslandschap.nl 

Keent  |  Ravenstein

Struinnatuur  5 vrij wandelen, ook buiten we-
gen en paden. 
Let op  5  loslopende paarden en runderen.

In de uiterwaard van Keent vinden omvangrijke in-
grepen plaats, die medio 2015 zullen zijn afgerond. 
Dan is een in de jaren ’30 dichtgegooide meander 
terug uitgegraven en weer aan de Maas getakt. Keent 
zal dan in tijden van hoogwater, samen met andere 
uiterwaarden, dienen als waterbergingsgebied. 
De bloemrijke graslanden worden begraasd door 
Exmoorpony’s en runderen van de Stichting Tau-
rus. Met hun vraat en tred zorgen zij ervoor dat het 
gebied niet volledig dichtgroeit. Zo blijft het goed 
doorstroombaar bij hoogwater. Ja, op Keent gaan 
natuur en veiligheid hand in hand. 

Mariëndaal  |  Velp

Vrij wandelen over wegen en paden

Van 1860 tot 1966 was hier een jezuïetenklooster 
gevestigd. De paters (in spe) moesten natuurlijk de 
ruimte hebben om te brevieren. Dat deden ze in 
beukenlanen, die er nog altijd monumentaal bij lig-
gen. Boven de visvijver wemelt het van de libellen en 
ook de ijsvogel vertoeft hier graag.  De lanen bieden 
een thuis aan spechten en zes soorten vleermuizen. 
Dankbaar maken ze gebruik van de holtes in de als-
maar ouder wordende bomen. 
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w  Voorbij huisje aan linkerkant verlaat u 
de dijk, Driesenweg

Maak de keuze tussen 27 of 44 km.

2  »  Korte route (blauw)

w  Bij T splitsing RA na 25 meter LA 
provinciale weg oversteken, Cuijk-
schesteeg, Beerschemaasweg, u  
passeert Escharen

w  Brug over de Graafsche Raam passeren,  
1e LA, Karweg

w  In bocht naar rechts LA
w  Einde Venesteinlaan provinciale weg oversteken, LA,  

Bosschebaan
w  1e RA Valkhofscheweg, Bij T-splitsing RA,  

Valkhofscheweg, Kranenhofscheweg
w  Bij T-splitsing RA, Kranenhofscheweg
w  Hoogeweg oversteken, vervolg over Beerschemaasweg
w  Voor de brug over de Graafsche Raam RA, Karweg

3  »  einde (blauw/rood)
w  Na +/- 100 meter in bocht naar rechts RD over grindweg
w  Na brug meteen LA, zandpad buigt naar rechts, blijf smalle 

zandpad volgen
w  Zodra u het bos bereikt, RA (zie paaltje met hoefijzer)
w Na slagboom LA, Karweg
w  U passeert nu een veerooster, begrazing met pony’s en  

runderen
w Na 2e veerooster LA
w  Na boerderij RA, Maurikstraat, bij splitsing LA, Venweg
w  T- splitsing RA, Kammerbergzijweg, Schippersdijk, gaat  

over in zandpad
w  Bij Peelkanaal brug over en RD, rechts afbuigen voor Raam
w  Einde zandweg LA over brug en RD Kasteel  

Tongelaar

oriëntatiepunten

!   Kasteel Tongelaar (open op zondag, tevens 
infopunt) 8

@ Natuurcamping Landgoed De Barendonk  
# Mariakapel bij Landgoed De Hiersenhof  
$ Sportpark Calbroek 
%  Café De Spijker 8 5
^ Camping ’t Loo 
&  Vogelkijkhut 

Het Land van Cuijk…
… behoort tot het rivierengebied. Het ligt ten noorden van de Peel, onder de rook 
van Nijmegen. Bij de vorming van het landschap speelde de Maas een belangrijke 
rol. Tot begin jaren ’40 zette zij de ruime omgeving jaarlijks onder water. Om die 
reden werden dorpen op oeverwallen gevestigd en werden voor boerderijen en 
kastelen ‘terpen’ opgeworpen. Van de andere kant zorgde de Maas door het afzet-
ten van klei voor vruchtbare landbouwgrond. Samen met de strategische ligging 
zorgde dit ervoor dat het Land van Cuijk eeuwenlang de inzet was van veel strijd 
tussen Brabant, Holland, Gelderland en ‘Duitsland’.

Brabants Landschap 
actief in het Land van Cuijk
De landgoederen Tongelaar en Mariëndaal worden op  traditionele wijze beheerd. 
Dit betekent veel aandacht voor cultuurhistorie en kleine landschapselementen. 
Dichter naar de rivier toe wordt op grote schaal natuur ontwikkeld. De ruigtes 
aan de Kraaijenbergse Plassen laten we begrazen door ‘grote grazers’: paarden en 
runderen. Deze vallen in het niet bij het Taurus-rund op Keent. Door allerlei run-
derrassen met elkaar te kruisen, wordt hier geprobeerd de sinds 1627 uitgestorven 
oeros terug te krijgen. De ‘troetelsoort’ van deze regio is echter de das. De aan-
wezigheid van dit gemoedelijke maar schuwe dier lees je af aan de sporen die hij 
in het landschap achterlaat: hier een wissel (paadje), daar een pluk haar aan het 
prikkeldraad en weer elders een mestputje.  

2  »  Lange route (rood)
w  Bij T-splitsing RA, Vegetasscheweg (N321), Jan 

van Cuykdijk richting KNP4
w  In Grave 2e RA naar KNP4, hier meteen RA Prin-

senstal, Maaskade
w  3e LA Ruyterstraat, bij T-splitsing RA Havenstraat
w  Voorbij haven RA Koninginnedijk, einde RA 

onder N324 door
w  KNP3 RA Mars en Wijthdijk (voorbij Graafse 

Raam rechts aanhouden), einde RA, Oude Maas-
dijk

w   De twee koeiepaden niet mee tellen, dan 
de 2e RA, Hans en Grietweg

w  Kruising RD, Zuijdenhoutstraat u  
passeert het infopunt van Keent

w  Splitsing LA Keentseweg
w  KNP19, T-splitsing LA Maasdijk
w  KNP 32 LA, Maasdijk, Oude Maasdijk
w  KNP 31 RA De Steeg, Noordhoek
w  Splitsing LA, Noordhoek.
w  Tussen kerkhof en kerk LA Heijtmorgen, 

Venesteinlaan

1  »  Start (blauw/rood)
w  Start Kasteel Tongelaar ! 
w Vertrek in zuidelijke richting naar P 
w Voorbij brug LA, Vaardijk 
w  Op de dijk LA langs houten slagboom, op 

Achterdijk rechts aanhouden
w  Einde van de dijk bij slagboom RD over verharde weg
w  Kruising oversteken, volg zandpad dat over gaat op asfalt, 

Achterdijk 
w  Kruising LA over fietspad, Beerseweg
w  Bij bocht naar links RA over brug  @
w  Voor het huis LA
w  Over brug meteen rA, hobbelig zandpad
w  Bij T-splitsing LA
w  Bij witte boerderij LA
w  U passeert het Mariakapelletje bij Landgoed De Hiersenhof #
w  Kruising Graafsedijk/Heuf oversteken, RD tot sportpark Cal-

broek  $
w  Na Calbroek 1e zandpad LA
w  Bij splitsing scherp rechts, smal fietspad
w  Bij café De Spijker % in Beers LA
w  Bij de kerk RA,  bij de stoplichten RD richting Linden, Kerke-

veld
w  Bij T-splitsing LA, Steegstraat, einde links aanhouden en over 

hoge brug
w  Voorbij Kraaijenbergse Plassen LA, over veerooster
w  U passeert een begrazingsgebied  met Schotse Hooglanders 

van Stichting Taurus
w  Bij splitsing links aanhouden, na de z.g. rotonde LA, 

Eindsestraat
w  Op de drempel LA, Hardeweg (3e afslag) bij camping  ’t Loo ^ 

RD
w  Einde weg LA, Lommerstraat
w  Na +/- 500 meter links het fietspad op, einde fietspad links  

aanhouden, Lommerstraat
w  Bij T-splitsing RA, Marsstraat, links aanhouden en op de dijk 

fietsen

r o U T e B e S C H r I J V I N g
ra rechtsaf      la linksaf      rd rechtdoor       
knp fietsknooppunt     p parkeerplaats   
e  ! verwijzing naar de oriëntatiepunten
e  1 fietsknooppunt
Start- en eindpunt   P    Splitsing Hoogedijk/Vaardijk in Mill 
Adres Tongelaar 12, Mill (www.kasteeltongelaar.nl)

27 km

44 km 
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