
 
     
Routebeschrijving 
Locatie  terrein:  Hippische Zone Grandorse 
A67 afslag nr. 38 Helden/Sevenum 
 

Vanuit Nijmegen: 
Snelweg A73 richting Venlo.     
Neem afrit 9 Venray, einde afslag links.     
Bij de tweede rotonde linksaf, richting Ysselsteyn.     
Vervolg de weg rechtdoor, deze gaat over in de N277 (Middenpeelweg).     
Neem op de tweede rotonde  (na ± 11 km) de 3de afslag naar de Peelstraat.     
Na ongeveer 500 meter vindt u de Hippische zone Grandorse. 
Parkeren medewerkers op de kruising linksaf, aan de rechter kant op de verharde 
parkeerplaats kunt u parkeren.  
Deelnemers camping op de kruising links (kulbergweg), de straat naar rechts rijdt u voorbij 
en dan aan de rechter kant is het camping terrein 
Deelnemers die op en neer rijden op de kruising rechts (schorvenweg) aan de rechter kant 
onder de bomen kunt u parkeren. 
 

Vanuit Roermond-Maastricht: LET OP AFSLUITING A73 https://www.vananaarbeter.nl/ 
Volg omleidingsroute!!! 
Volg vanaf Roermond de A73  naar Venlo/Nijmegen.     
Ga bij Venlo (knooppunt Zaarderheiken) de A67 op  richting Eindhoven.     
Neem afrit 38 Helden-Sevenum.     
Sla aan het einde van de afslag rechtsaf naar de N277 richting Ysselsteyn.     
Neem op de N277 (Middenpeelweg) op de derde rotonde de eerste afslag (rechts) naar de 
Peelstraat. 
Na ongeveer 500 meter vindt u de Hippische zone Grandorse. 
Parkeren medewerkers op de kruising linksaf, aan de rechter kant op de verharde 
parkeerplaats kunt u parkeren.  
Deelnemers camping op de kruising links (kulbergweg), de straat naar rechts rijdt u voorbij 
en dan aan de rechter kant is het camping terrein 
Deelnemers die op en neer rijden op de kruising rechts (schorvenweg) aan de rechter kant 
onder de bomen kunt u parkeren. 
 

Vanuit Eindhoven: 
Snelweg A67 richting Venlo.     
Neem afrit 38 Helden-Sevenum.     
Sla aan het einde van de afslag linksaf onder de snelweg door N277 richting Ysselsteyn.    
Neem op de N277 (Middenpeelweg) op de derde rotonde de eerste afslag (rechts) naar de 
Peelstraat. 
Na ongeveer 500 meter vindt u de Hippische zone Grandorse. 
Parkeren medewerkers op de kruising linksaf, aan de rechter kant op de verharde 
parkeerplaats kunt u parkeren.  
Deelnemers camping op de kruising links (kulbergweg), de straat naar rechts rijdt u voorbij 
en dan aan de rechter kant is het camping terrein 
Deelnemers die op en neer rijden op de kruising rechts (schorvenweg) aan de rechter kant 
onder de bomen kunt u parkeren. 


