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Welkom op 
de Groote Heide

Deze wandeling 
wordt u gratis 
aangeboden door 
Stichting het 
Limburgs Landschap 
en Gasterij Groote 
Heide 

1  Louisenbergweg 32, 5916 NA Venlo

 Gasterij Groote Heide
2  Hinsbeckerweg 55, 5915 PS Venlo

 Tel 06-50611094, www.gasterijgrooteheide.nl

  Parkeerplaats

gemarkeerde 
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Groote Heide

www.limburgs-landschap.nl

Van één van de grootste oorlogsvliegvelden van Europa naar 
een uitgestrekt heidegebied. Dat is de Groote Heide tussen 
Venlo en de Duitse grens. Veel heide, maar de akkertjes, schrale 
graslanden en het bos zorgen voor veel variatie. Daardoor is 
het gebied bijzonder rijk aan planten en dieren en daarmee ook 
zeer geliefd om volop te recreëren.

Recreatie
Er ligt een uitgebreid netwerk aan gemarkeerde fiets- en wandelroutes. Hardlopers, 
joggers, zweefvliegers en hondenliefhebbers komen allemaal aan hun trekken. 
In de Gasterij Groote Heide kunt u terecht voor koffie, lunch of een andere heerlijke 
versnapering, maar ook voor informatie over de Groote Heide.

Hondenlosloopterrein en schapen
Bij de Gasterij ligt een groot hondenlosloopgebied en mogen honden 
los. Kempische heideschapen zorgen door hun graasgedrag dat 
de heide niet dichtgroeit met o.a. berkenboompjes. Ze zijn van groot 
belang voor het natuurbehoud. Schapen en loslopende honden gaan 
helaas niet goed samen en buiten het hondenlosloopgebied mogen 
honden alleen aangelijnd mee. Andere wandelaars vinden dat ook 
wel zo fijn, net als de hier op de grond broedende veldleeuwerik, 
de levendbarende hagedis en de heivlinder.

Schuttersputjesveld
De Groote Heide kent een rijke militaire geschiedenis. De voormalige schuttersputjes 
zijn door hun vorm nog goed herkenbaar als kleine, ondiepe kommetjes. Op het 
Schuttersputjesveld groeit op de natte plekken gewone dophei en op de droge delen 
struikhei. Hier groeit ook een andere heidesoort: de rode dophei. Vooral de donker-
paarse bloemkleur in juli en augustus is opvallend.

Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het Limburgs Landschap’ kunt u 
meer lezen over de Groote Heide, zoals over de landweren, de Duitse 
dubbeldekker, heivlinders, schuttersputjes en de verschillende soorten 
heide...; net als over die andere 80 natuurgebieden 
en 22 erfgoedlocaties van Het Limburgs Landschap. 
U ontvangt het boek als welkomstcadeau bij een 
donateurschap [€ 22,50 per jaar] van Het Limburgs 
Landschap. Aanmelden kan ook bij de Gasterij, 
u krijgt het boek dan meteen mee! 


