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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u over leuke bospaadjes en een flink stuk langs de
Cartierheide. Na 8 km komt u bij een zitbank aan een mooi bosven, een prima pauzeplekje. Dan wandelt u
over een leuk pad dwars door de heide en passeert u twee mooie vennen. Via bospaden wandelt u terug
naar het restaurant met ruim terras. Neem voor onderweg zelf drinken mee. U kunt de wandeling inkorten
tot 10 km en 8,3 km wat ook leuke routes zijn.
TIP: In de winter kunt u ook starten op een parkeerplaats en dan na 4 km lunchen bij De Keizer. Volg dan
de weg in zuidelijke richting Witrijt. Na 1,5 km aan de kruising met fietspad en de zandweg Bredasebaan
gaat u R naar de parkeerplaats, zie P routekaart. Loop dan bij afsluitboom RD over de zandweg/fietspad. Na
300 m gaat u verder bij ^^^^ in punt 5).
U kunt ook starten bij het begin van de doodlopende weg (De Pan 7, Hapert) en dan pauzeren na 10 km.
Stat dan bij ^^^^ in punt 2.

Startadres: De Keizer Eten & Drinken, Natuurpoort Terspegelt, Postelseweg 88, Eersel. Tel:0479-512016.
Geopend: woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur, zomerseizoen op zondag vanaf 10.00 uur.
Parkeer tegenover het restaurant op de grote parkeerplaats van Natuurpoort Terspegelt.

1083. EERSEL 12,8 km – 11 km – 9,3 km
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
steekt u bij wandelknooppunt (wkp) 32 RD (31)
het twee richtingen fietspad en de doorgaande
weg over en loopt u bij infobord en wegwijzer RD
over het grindpad met links de grote
parkeerplaats.
Aan het eind van de grote
parkeerplaats gaat u aan de 5-sprong RD
(fietsroute 89) over het middelste bospad dat iets
naar links buigt.
(U kunt hier ook RD blijven lopen met rechts de
haag/vakantiepark. Negeer zijpaadjes. Na 250 m
gaat u aan de 3-sprong L (rr 99) tussen de paaltjes
door. Meteen daarna gaat u aan de 4-sprong R
(pijl/wit-rood). Ga nu verder bij **** in dit punt).
Negeer zijpaadjes. Aan de 4-sprong, met rechts 4
paaltjes, gaat u RD. **** 200 m verder, vlak voor
bord “fietsroute 89”, gaat u beneden aan de Ysplitsing R. Meteen daarna aan de T-splitsing
gaat u R over de bosweg. (U verlaat de pijl en de
wit-rode route). Negeer zijpad links. Vlak daarna
gaat
u
aan
de
4-sprong
L
(blauwe
pijl/mountainbikeroute) over het bospaadje.
(U kunt hier ook de bos- zandweg, die na 700 m naar
links buigt, RD blijven volgen. Negeer zijpaden. Na
1,1 km gaat u verder bij **** in punt 2).
Bijna 100 m verder aan het eind van het smalle
pad gaat u L (blauwe pijl) over de bosweg. Na 30
m gaat u R (blauwe pijl) over het bospaadje dat
even verder naar rechts buigt. Aan de 4-sprong
gaat u RD (blauwe pijl). Aan de volgende 4sprong gaat u verder RD (blauw)e pijl. Aan de 4sprong gaat u RD over de bos- zandweg en dan

gaat u meteen schuin L (blauwe pijl) het smalle
pad gelegen tussen berken omhoog.
2. Aan het eind van het pad gaat u L (blauwe pijl)
over de bosweg. Na 300 m **** gaat u aan de 6sprong bij ruiterknooppunt (rkp) 55 en bij groen
bordje “welkom in de gemeentelijke bossen” RD
(gele pijl) over de bosweg. Negeer zijpaden. Na
250 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 31 R (5)
over de bosweg parallel aan het links gelegen
asfalt- fietspad. Negeer zijpaden. (Na 250 m komt
het pad even vlak langs het asfalt- fietspad). Na 600
m aan het eind van het pad loopt u RD (rr 53) over
de smalle asfaltweg/fietspad. ^^^^ Vlak daarna
aan de T-splitsing bij wkp 5 gaat u bij
picknickbank L (6/de Pan) over doodlopende
smalle asfaltweg, die u door de buurtschap De
Pan RD volgt. Na 400 m bij het laatste huis
genaamd “Malpertuus” wordt de doodlopende
asfaltweg een zandweg. (U hoort en ziet soms de
snelweg A67 Venlo-Antwerpen).
3. 500 m verder bij afsluitboom volgt u RD de
bosweg. Waar na 200 m de bosweg flauw naar
links buigt, gaat u bij markeringspaal en bij
bordje “welkom Brabantse Kempen” R over het
bos- graspad. (U verlaat hier de pijl en rr 85). Na 50
m gaat u R (rode stip op boom) over het smalle
bospad langs en door een donker naaldbos.
Even verder buigt het pad naar links met links
een greppel. Negeer zijpaden en blijf het pad
langs de greppel RD volgen. Na 400 m steekt u
een bruggetje over en volgt u verder het pad met
nu rechts de greppel. Na bijna 150 m gaat u aan
de ongelijke 4-sprong L over het bos- graspad.

Aan de T-splitsing gaat u R over de zandweg met
links de Cartierheide, die genoemd is naar de
vroegere eigenaar Baron de Cartier.
4. Aan de ruime 4-sprong gaat u bij wkp 6 en bij
afsluitboom RD (54) en even verder passeert u
links
een
zitbank,
een
mooie
pauzeplek/genietplekje na 4,5 km.
(Degene die 8,3 km loopt, gaat hier aan de ruime 4sprong bij wkp 6 L (60) bij breed houten hek door het
klaphek en volg het pad door de heide. Aan de 3sprong bij wkp 60 gaat u L (26) door de nauwe
doorgang. Ga dan verder bij punt 6).
Negeer zijpaden en volg RD (pijl) het pad met
links de heide. Na 400 m, voorbij links aan heide
staande zitbank (genietplekje), gaat u aan de
ongelijke 4-sprong bij wkp 54 RD (55) verder
langs de heide. Negeer zijpaden. (400 m verder
passeert u weer een zitbank). Na 600 m bij zitbnak
steekt u het fietspad over en loopt u RD (pijl/witrood) verder langs de heide.
(Degene die 10 km loopt, gaat u hier bij fietspad L
door het klaphek en volg het fietspad. Waar het
fietspad naar links buigt. gaat u R door het houten
klaphek en ga dan L over het pad met links het
fietspad. Ga dan verder bij *** in punt 5).
600 m verder, aan het eind van de heide, gaat u
aan de 4-sprong bij wkp 55 RD (56/brandweer 5)
over de zandweg, die meteen naar rechts buigt.
Aan de kruising bij rkp 87 gaat u L (rr 88) over de
veldweg met rechts een akker en links de
bosrand. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong RD
met links de bosrand.
5. Aan de volgende 3-sprong gaat u bij
afsluitboom L (pijl) over de bosweg. (U verlaat rr
88). Aan de 4-sprong gaat u RD (wandelaar/lila
kleur) met links de heide. (U verlaat hier de pijl).
Waar na 250 m de zandweg naar rechts buigt,
gaat u L langs de paaltjes. Meteen daarna aan de
volgende 3-sprong gaat u L over het bospad met
links de heide. Voor houten klaphek buigt het pad
naar rechts met links het fietspad. **** Vlak
daarna buigt het pad rechts het bos in. Aan de 4sprong gaat u RD. Aan de omgekeerde Ysplitsing voor mooi bosven gaat u L met rechts
een zitbank die aan het ven staat, een mooie
pauzeplek/genietplek na 8 km wandelen. Vlak
daarna gaat u aan de 3-sprong R. Negeer vlak
daarna bij picknickbank zijpaden rechts en loop
RD (wandelaar). Aan de T-splitsing bij
afsluitboom gaat u L over het fietspad/zandweg.
Vlak daarna ^^^^ aan de 3-sprong bij
fietsknooppunt en ANWB-paddenstoelwegwijzer
gaat u bij breed houten hek, veerooster RD (fr.16)
door het klaphek. Meteen daarna, waar het
fietspad naar links buigt, gaat u RD (pijl) over de
zandweg door de heide.

blz 3 van 3
(U loopt hier over de oude handelsroute over de
heide, die destijds ook gebruikt werd voor de
troepenverplaatsingen van Napoleon).
Na 500 m bij wkp 60 gaat u R (26) door de nauwe
doorgang en volg het smalle bospaadje door de
bosstrook.
6. Volg nu geruime tijd dit leuke “verhoogde”
grindpaadje door een moeras gebied dat vaak
droog staat.
(Na 500 m heeft u links uitzicht op een groot met riet
begroeid ven. Na ruim 700 m passeert u een zitbank
met mooi zicht op het met riet begroeide ven, een
mooie pauzeplek na 9,7 km).
Na 800 m buigt het pad naar rechts en loopt u
over een “kronkelend” vlonderpad en volg dan
RD het zandpad.
(200 m voorbij vlonderpad, kunt u L over een paadje
door de heide naar een mooi ven lopen).
Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing R
(pijl/wit-rood) over de bosweg. Negeer zijpaden.
Aan de ongelijke 4-sprong bij afsluitboom en wkp
26 gaat u RD (31/pijl/wit-rood). Steek vlak daarna
het fietspad over en loop RD (09/pijl/wit-rood)
over het grindpad dat vlak daarna naar rechts en
links buigt. (In de bocht naar rechts verlaat u de
markeringen). Let op! 5 m vóór de 4-sprong gaat u
R (pijl/wit-rood) over het bospad. Na bijna 100 m
gaat u aan 3-sprong L (pijl/wit-rood). Meteen
daarna aan de kruising gaat u R (blauwe en
groene pijl) over de bosweg. Aan de 3-sprong
gaat u L (blauw/groen) over het bospad.
7. Aan de 4-sprong gaat u RD (blauw en groene
pijl). Aan de 6-sprong gaat u L (witte pijl op
boom/tweede pad van links) over de bosweg (U
verlaat hier de blauwe en groene mountainbikeroute).
Na ruim 50 m gaat u aan de 3-sprong bij
ruiterpaaltje R over het bospad. Meteen voorbij
afsluitboom gaat u aan de ongelijke 4-sprong
scherp L (blauwe pijl/mountainbikeroute) over het
bospaadje, dat u geruime tijd volgt.
(U kunt hier ook L over de zand- bosweg lopen.
Negeer zijpaden. Na bijna 400 m, 25 m voor asfaltfietspad, gaat u aan de kruising R. Ga dan verder bij
**** in dit punt).
Aan de kruising gaat u R. Meteen daarna aan de
volgende kruising gaat u RD. **** Aan de 3sprong bij houten tafel gaat u L (kabouterpad).
Aan de 5-sprong gaat u bij RD (pijl) over het
grindpad met rechts de grote parkeerplaats. U
komt weer bij het leuke restaurant, de sponsor
van deze wandeling, waar u binnen of op het
leuke terras nog iets kunt eten of drinken. De
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling
vindt.
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