Het Raamdal

4 km route

De wandeling die u kunt maken ligt in het Raamdal
ten zuiden van Escharen op de westoever van de
Graafsche Raam.
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De Graafsche of Lage Raam is een beek die
enerzijds het water van de Peelhorst afvoert maar
ook tot 1942 het water van de Beerse Overlaat
terug naar de Maas moest brengen. Dit verklaart
waarom deze kleine beek zo’n breed beekdal heeft.
U staat nu op de westelijke dijk en richting Escharen
ziet u ook de oostelijke dijk.
Totdat de Beerse Overlaat definitief gesloten werd
was het beekdal in gebruik als weiland en daarna
ook voor de landbouw. Al meer dan 25 jaar wordt
er in dit beekdal aan natuurherstel gewerkt: er zijn
plassen gegraven en een groot deel van de gronden
is opnieuw ingericht met afwisselend gemengd bos,
weiden, akkers, struwelen en rietvelden.
Het Langven is ontstaan in de laatste ijstijd door
uitstuiving van zand. Dit zand vindt u nog terug in
de vorm van stuifduintjes ten oosten van het ven
want de overheersende windrichting was west. In
de jaren 50 werd het grotendeels dichtgegooid om
het als landbouwgrond te kunnen gebruiken.
In 1996 is het Langven hersteld in de vorm van voor
1950 en is nu zeer rijk aan verschillende (ook
zeldzame) planten en dieren. Een deel van de
plantenzaden heeft een periode van 50 jaar
overleefd voor ze weer aan de oppervlakte
kwamen. Zo kunt u hier Galigaan, Koprus,
Moerashertshooi en Zonnedauw aantreffen. Ook de
ree, de das en de vos hebben hier een nieuw
leefgebied ontdekt.
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Vertrek vanaf de parkeerplaats van de
tennisvereniging Escharen aan de Karweg te
Escharen.
Weg oversteken en langs de slagboom het
zandpad volgen tot het riviertje De Raam.
Rechtsaf en volg dit pad tot de brug.
Linksaf de brug over.
Meteen linksaf het pad op.
Pad naar rechts volgen en langs De Raam
blijven lopen.
Bij de splitsing links aanhouden en de houten
vlonder oversteken.
Pad langs De Raam blijven volgen.
Bij de splitsing links aanhouden en langs De
Raam blijven lopen.
Bij de volgende splitsing linksaf de houten
vlonder over en langs De Raam blijven lopen.
bij de bosrand rechtdoor, het smalle pad op,
het bos in.
Dit pad naar rechts aanhouden.
Bij de kruising de weg schuin links oversteken
en het graspad op.
(Na ongeveer 100 meter een hek en even
daarna een tweede hek).
Aan het eind van het pad linksaf.
Bij het hek aan uw linkerzijde linksaf het hek
over.
Loop rechtdoor, houdt het Langven aan uw
rechterhand, over het gras.
Loop halverwege iets links om het ven heen en
vervolg de route langs bunker 23S.
Aan het einde van dit “pad” linksaf het half
verharde fietspad op.
Volg de weg tot veerooster en loop de Karweg
terug naar het beginpunt.

Wilt u de 9 km route lopen, ga dan verder met 21.

GRAVE

GRAVE

Ga zelf maar op ontdekkingstocht. Als u de
Hoogeweg oversteekt en naar beneden loopt vindt u
het begin van de wandeling aan uw rechterhand.

9 km route
21. Voor de vangkraal bij naambord Karweg
rechtsaf.
22. Pad volgen, bos in.
23. Einde pad linksaf de halfverharde weg op. Deze
gaat over in een verharde weg.
24. Einde weg hek over en linksaf de halfverharde
weg op. Deze gaat over in een verharde weg.
25. Na de boerderij aan de Campagnelaan de
halfverharde weg rechtdoor volgen (kapelletje).
26. Aan het einde van deze weg rechtdoor de
verharde weg volgen tot het einde. (U passeert
twee veeroosters en aan uw rechterzijde drie
woningen).
27. Aan het einde linksaf langs het hek en het pad
volgen.
28. U gaat rechtdoor de brug/stuw over. Rechtdoor
pad volgen.
Wilt u de 9 km ga verder met 44.
14 km route
29. Voor de brug rechtsaf het smalle pad op
30. Bij de eerste brug linksaf de brg over en het
pad rechtdoor volgen.
31. Bij de T-splitsing rechtsaf de Raam volgen.
32. Bij de brug over de Raam linksaf de brug over.
33. Over de brug de blauwe route Brabants
Landschap 3 km volgen.
34. Dus rechtdoor naar Kasteel Tongelaar.
35. Aan het eind rechtsaf het pad op.
36. Eerstvolgende pad rechtsaf en dit pad blijven
volgen. Dit is het “Perenlaantje”.
37. Op de T-splitsing linksaf.
38. Bij zeer flauwe bocht rechts aanhouden.
39. Na de brug rechtsaf.
40. Aan het einde van het bosje linksaf.
41. Op de T-splitsing linksaf. Het pad gaat over in
een verharde weg.

14 km route vervolg
42. Bij het “broodbakhuisje” rechtsaf. U bent nu
weer op de IVN route. De verharde weg wordt
weer pad.
43. Aan het eind op de T-splitsing rechtsaf. U loopt
weer op de 9 km route.
9 en 14 km route vervolg
44. Langs het hek en de boerderij rechtdoor. Pad
gaat over in verharde weg.
45. Op de kruising linksaf
46. Op de kruising linksaf de halfverharde weg op.
u loopt nu richting “Broekse Wielen”.
47. Bij het bordje van Staatsbosbeheer het houten
schaarhek door en meteen links aanhouden.
48. Loop tot aan het water en houd de plas aan uw
rechterhand, blijf even langs het water lopen.
49. Loop rechtdoor naar de draadafscheiding.
50. Linksaf naar boven de heuvel op en loop door
het schaarhek. Meteen linksaf.
51. Volg het pad tot aan het eerstvolgende hek aan
uw linkerzijde.
52. Hier moet u rechtsaf een smal slingerend pad
in.
53. Dit smalle slingerpad volgen (rood/gele tekens)
tot u op een halfverharde weg komt.
54. Hier rechtsaf.
55. Op de kruising linksaf de Middelrotscheweg in.
56. Op de splitsing links aanhouden. U loopt dan
achter een dierenpension langs.
57. Volg dit pad. Aan het eind gaat het over in een
verharde weg.
9 en 14 km route vervolg
58. Op de driesprong linksaf en loop tot het
“stopbord”.
59. Bij het “stopbord” linksaf de Beersche
Maasweg in.
60. Blijf deze weg rechtdoor volgen tot over de
brug De Raam.
61. Na de brug de weg linksaf: de Karweg.
62. U bent nu weer bij het beginpunt.

