
 
 
 
Wandelnetwerk in de gemeente Beesel
 
Iedereen kent wel het fietsknooppuntensysteem. 
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Resultaat 
Het uiteindelijk resultaat mag er zijn. 
wandelplezier door de gehele gemeente: van Meerlebroek tot 
aan de Maas, van Ronckenstein tot aan Beesels Broek. Vanaf 
een negental plekken kunnen routes aan de hand van de 125 
knooppunten worden uitgestippeld. Vanaf een willekeurige 
plaats in de gemeente kunt u starten met 
wandelingen voeren langs monumenten, akkers, weilanden 
en water. Ook de mooie stukjes bos worden niet vergeten. 
Het wandelnetwerk staat niet alleen op de startbor
is ook terug te vinden op een fraaie kaart. Deze kaart is vanaf 
heden te koop bij de VVV.  
 
 

Wandelnetwerk in de gemeente Beesel! 

Iedereen kent wel het fietsknooppuntensysteem. Via knooppunten
 tocht. Het systeem van knooppunten is 
in de gemeente Beesel. Het KnopenLopen.

Ontstaan 
Ruim twee jaar geleden nam het Kernoverleg Beesel het 
initiatief voor het ommetje het Huurvaarderspad
kernoverleg doet dit samen met het IVN De Steilrand
Heemkundevereniging Maas en Swalmdal. Vervolgens sl

de kernoverleggen Reuver en Offenbeek 
gezamenlijk het knopenlopen in onze gemeente op te zetten. 

Werkgroep 
De werkgroep bestaande uit vrijwilligers van de genoemd
groepen en enkele wandel-enthousiastelingen g
slag. Zij werden begeleid door de Plattelandscoöperatie

Maas regio. Deze mensen hebben de route
mooiste plekjes in onze gemeente uitgezet en 
plaatsen van de knooppunten bepaald. 
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KnopenLopen  werd mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage 
van de Provincie en het Europese 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling. Ook de 
gemeente Beesel en de drie 

gen financieel bij.  

Het uiteindelijk resultaat mag er zijn. Zo’n 95 kilometer 
wandelplezier door de gehele gemeente: van Meerlebroek tot 
aan de Maas, van Ronckenstein tot aan Beesels Broek. Vanaf 
een negental plekken kunnen routes aan de hand van de 125 

gestippeld. Vanaf een willekeurige 
plaats in de gemeente kunt u starten met een wandeling. De 
wandelingen voeren langs monumenten, akkers, weilanden 
en water. Ook de mooie stukjes bos worden niet vergeten. 
Het wandelnetwerk staat niet alleen op de startborden, maar 
is ook terug te vinden op een fraaie kaart. Deze kaart is vanaf 

.  Veel wandelplezier gewenst! 
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Het systeem van knooppunten is ook gebruikt 
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Reuver en Offenbeek zich aan om 
het knopenlopen in onze gemeente op te zetten.  
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