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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u over veldwegen en door bossen. Dan 
struint u geruime tijd over de mooie Lieropse heide met het prachtige Lieropven.  U passeert het mooi 
gelegen Witven en dan duikt u weer de bossen in. Daarna struint u geruime tijd rond het Keelven over 
leuke zandpaadjes. Via een zandweg loopt u terug naar de brasserie met mooi terras. Neem voor onderweg 
zelf proviand mee, er staan genoeg zitbanken onderweg.  

 

 
 

Startadres: Brasserie Manege Het Keelven, Kuilvenweg 4, Someren. Geopend: Dagelijks vanaf 09.00 uur, 
zondag vanaf 10.00 uur.  Tel: 0493- 491537.  Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,17 km  2.55 uur  32 m 32 m 
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1.   Met uw rug naar de brasserie gaat u R over de 
asfaltweg. Aan de kruising gaat u RD 
(pijl/fietsroute 33).  Aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 93 gaat u R (92).  Aan de 
3-sprong met de doodlopende weg (Zomerven) 
gaat u RD over de brede zandweg, die voorbij 
woning een klinkerweg wordt. Steek de 
voorrangsweg over en loop RD (pijl/Kempenweg). 
Aan de 4-sprong bij wkp 92 gaat u RD over de 
bosweg. U passeert het clubgebouw van de 
P.H.C. De Trouwe Helper 1960. Voorbij 
afsluitboom steekt u de asfaltweg over en loopt u 
RD (pijl) over het bospad langs de volgende 
afsluitboom. Let op! Na 100 m gaat u aan de 4-
sprong L langs de greppel. Aan de volgende 4-
sprong bij ANWB-routepaaltje gaat u RD. Aan het 
eind gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de 4-
sprong R (mountainbikeroute) over het bospad 
langs een boomstronk.   
 

2.   Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) en u verlaat 
het bos.  Aan de 5-sprong bij wkp 64 gaat u RD 
(89/pijl) met links de sloot.  Via brug steekt u de 
Peelrijt over, dat ontstaan is bij de ontginning van 
de Somerense Heide. Vlak daarna gaat u aan de 
Y-splitsing R (pijl/wit-rood) en loop langs de 
afrastering.  Negeer bosweg links.  Het pad buigt 
voor houten hek naar links. Aan de kruising gaat 
u R (pijl) door klaphek over het zandpad.  
 

(Bij zitbank kunt u even R naar het mooie ven lopen).  
 

U passeert een mooi knuppelpaadje. Aan de 3-
sprong bij zitbank en wkp 89 gaat u L (88). Neem 
het eerste pad R langs afrastering en blijf 
geruime tijd langs afrastering lopen. 
 

3. Bij houten hek gaat u RD langs afrastering. Het 
pad maakt een haakse bocht naar links en volg 
het pad verder langs de afrastering. Bij 
wildrooster loopt u RD (pijl/brandweer 10) over 
het zandpad.  Negeer zijpaadje rechts.  50 m 

verder gaat u voorbij het volgende wildrooster 
aan de 3-sprong R over de zandweg.  Aan de 4-
sprong gaat u R via klaphek over het zandpaadje 
dat meteen naar rechts buigt langs een zitbank.  
Volg het paadje langs het mooie Witven en  
zitbank. Dan buigt het pad naar rechts het bos in. 
Aan de 3-sprong bij de bosrand gaat u L langs de 
bosrand. Aan de T-splitsing gaat u voorbij 
klaphek L (pijl).    
 

4. Steek precies RD de doorgaande weg en 
fietspad over en ga links van de zitbank RD over 
het begroeide bospaadje met links en rechts 
bomen.  Aan de kruising gaat u RD. Voorbij 
asfalt- fietspad gaat u aan de Y-splitsing L en 
loopt u verder RD. Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u L (wit/rood-Zevenvennen route) langs de 
afrastering. Ga door houten hek en loop verder 
over het paadje richting volgende houten hek.  
Voorbij het houten hek en picknickbank gaat u 
aan de T-splitsing L (wit-rood). Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong R (wit-rood) over het bospad.  
Aan de kruising met trimparcours gaat u RD.  
Voorbij zitbank gaat u aan de kruising R 
(Zevenvennenroute). Bij 2 kruisingen gaat u RD 
en dan loopt u langs een mooi ven. Voorbij het 
ven neemt u tegenover een picknickbank aan de 
ongelijke 4-sprong het tweede pad L 
(Zevenvennen route).   Bij de derde kruising. 
einde afrastering en vóór paaltje met wit/rode X. 
gaat u R over het pad.  Negeer zijpad links langs 
de bosrand. Aan de Y-splitsing gaat u L vlak 
langs de afrastering (Pas op! Schrikdraad) over de 
heide.   
 

5.  Aan de kruising bij zitbank gaat u L over het 
grind- zandpad.  Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) 
over het veerooster.  Let op!  Waar links bijna het 
tweede ven eindigt, gaat u meteen L over het 
smalle paadje met rechts een graspad. Vlak voor 
het ven gaat u R.  

http://www.hetkeelven.nl/
http://www.hetkeelven.nl/
tel:0493-
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Meteen daarna, aan het eind van het ven, gaat u R 
over het smalle paadje naar het volgende ven (zie 
routekaart). Bij het volgende ven gaat u L vlak 
langs het ven. Aan het eind van het ven gaat u 
naar rechts (u heeft dus een half rondje om het ven 
gemaakt) en neem hier het paadje L omhoog naar 
de eerste twee bomen (zie routekaartje). Aan de 
3-sprong gaat u RD over het zandpad richting 
zitbank.  Aan de T-splitsing bij de zitbank gaat u L 
langs het grote Keelven.   
 

6.   50 m voor schuilhut gaat u L over het eerste 
zandpaadje naar het ven en loop dan R vlak langs 
het water over het strandje.  Let op! Waar rechts 
de hoek van de afrastering begint, gaat u R 
omhoog over het strandje en loop RD over het 
pad met links afrastering.  Neem nu het eerste 
paadje R (Dit is vóór wit/rood paaltje).  Even 
verder passeert u een horizontale zonnewijzer.  
Aan de 3-sprong bij infobordje gaat u L richting 
schuilhut. Aan de T-splitsing gaat u L en houdt 
meteen R aan langs het Keelven. Voorbij 

picknickbank gaat u aan de 3-sprong R verder 
langs het Keelven. Blijf op het grindpad en buig 
met het ven mee naar rechts langs een zitbank. 
Aan de ruime 4-sprong bij wkp 98 gaat u haaks L 
(12) richting klaphek. Voorbij het klaphek gaat u 
aan de kruising bij wkp 12 R (97) over het 
fietspad, dat naar rechts (pijl) buigt. Aan de 3-
sprong gaat u L over de asfaltweg langs 
boerderij.   
 

7.   Aan de kruising bij wkp 97 gaat u L (94) over 
de brede asfaltweg.  Aan de 4-sprong loopt u RD 
(pijl) over de zandweg. Voorbij manege gaat u aan 
de 3-sprong RD (pijl).  Aan de T-splitsing bij wkp 
94 gaat u L (93) over de klinkerweg.  Aan de 3-
sprong bij wkp 94 gaat u RD (93).  Aan de 
kruising gaat u R en u komt weer bij de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
mooie terras nog iets kunt eten of drinken. Op 
vertoon van de wandeling ontvangt u bij koffie 
met gebak uw tweede kop koffie gratis! 

Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 


