1083. EERSEL 12 km – 10 km – 8,3 km
www.wandelgidsbrabant.nl
www.wandelgidszuidlimburg.com

Gps afstand: 12000 m. Looptijd: 2.35 uur. Hoogteverschil: 4 m.

blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u over leuke bospaadjes en een flink stuk langs de
Cartierheide. Na 8km 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 5 km lunchen bij De Keizer. Volg dan de weg in zuidelijke richting (Witrijt) en aan de kruising met
fietspad gaat u R de parkeerplaats op, zie P routekaart. Loop dan de bosweg in en RD de heide op naar
wkp. 60 (einde punt 5).

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 km – 10 km – 8,3 km
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie
steekt u de doorgaande weg over en gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 32 RD (31) richting
Cartier heide over het pad langs de grote
parkeerplaats. Aan het eind van de parkeerplaats
gaat u RD (voetganger/fietsroute 17) over het
middelste bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD
(pad buigt iets naar links). Aan de kruising met aan
de rechterzijde 4 paaltjes gaat u RD. Aan de Ysplitsing gaat u R. Na 20 m. gaat u aan de Tsplitsing R (groen ruiterpad) over de bosweg.
Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de 4-sprong gaat
u L (blauwe pijl) over het bospaadje. Aan het
eind gaat u L (blauw) over de bosweg. Na 30 m.
gaat u R (blauw) over het bospaadje. Het paadje
buigt naar rechts. Steek het breed bospad over
en loop RD (blauw). Aan de kruising gaat u verder
RD (blauw). Waar het pad de bosweg raakt, gaat u
schuin L (blauw) het pad omhoog gelegen tussen
berken.
2. Aan het eind gaat u L (blauw) over de bosweg.
Negeer zijpad rechts. Meteen daarna gaat u aan
de 4-sprong RD (gele pijl/groen bord “Welkom in
gemeentelijke bossen) over de bosweg. Aan de
volgende 4-sprong gaat u verder RD (pijl).
Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong bij wkp 31 gaat
u RD (60). Meteen daarna steekt u het fietspad
over en loopt u RD over het bospaadje. Meteen
daarna gaat u aan de T-splitsing L (pijl). Voorbij
een kuil gaat u aan de volgende T-splitsing R
(pijl). Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD
(pijl) langs een akker. Aan de Y-splitsing gaat u R
(pijl nr 60) verder langs een weiland. Aan de 3sprong gaat u RD langs het weiland. (U verlaat
hier de route van de gele pijl). Het pad buigt naar

links. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R
met rechts van u een akker.
3. Aan het eind gaat u voor de houten paaltjes en
de grote boomstronken L. Loop parallel van het
zandpad met rechts van u de boomstronken tot
aan een beekje met kleine stuw. Ga voor het
beekje R door de greppel en hierna L over de
zandweg langs de bosrand. Bij afsluitboom volgt
u RD de bosweg. Waar de weg flauw naar links
buigt, gaat u bij bordje “Gemeente Bladel” R over
het bospad. Na 50 m. gaat u aan de kruising R
over het bospad langs een donker naaldbos.
Negeer zijpad links en blijf langs de greppel
lopen. Negeer dan zijpad rechts en loop verder
langs de greppel. U steekt een bruggetje over en
dan loopt u links van de greppel. Aan de 4-sprong
gaat u L over de bosweg. Aan de T-splitsing gaat
u R over de zandweg met links de Cartier heide.
4. Aan de ruime 4-sprong gaat u RD (pijl) langs
de afsluitboom en even verder passeert u een
zitbank, een mooie pauzeplak na 4,5 km.
(Degene die 8,3 km loopt gaat hier aan de ruime 4sprong L door het klaphek en volg het pad door de
heide. Aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u L (31) door
de nauwe doorgang en volg het bospad. Ga dan
verder bij punt 6).
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de open heide
(pijl). Voorbij de volgende zitbank gaat u aan de
ongelijke 4-sprong bij wkp 54 RD (55) langs de
heide. Negeer begroeide bosweg rechts. Na 100
m. negeert u bospad rechts. Aan de kruising bij
zitbank en fietspad loopt u RD (pijl) langs de
heide

(Degene die 10 km loopt gaat u hier L door het
klaphek en volg het fietspad. Neem dan het eerste
houten klaphek R. Meteen daarna gaat u L over het
bospad. Ga dan verder bij *** in punt 5).
Aan het eind van de heide gaat u aan de kruising
bij wkp 55 RD (56/brandweer 5) over de zandweg.
Aan de volgende kruising gaat u L over de
veldweg langs een akker. De weg loopt tussen
weilanden door. Aan de 3-sprong gaat u RD
langs de bosrand.
5. Aan de volgende 3-sprong gaat u L (pijl) langs
de afsluitboom over de bosweg. Aan de 4-sprong
bij
wandelmarkeringspaal
gaat
u
RD
(voetganger/lila kleur) langs de heide. Waar de
weg naar rechts buigt, gaat u aan de 3-sprong L
langs de paaltjes. Meteen daarna aan de 3-sprong
gaat u L over het brede bospad. Voor houten
klaphek buigt het pad naar rechts met links van u
het fietspad.
**** Volg het bospad. Aan de 4sprong gaat u RD. Aan de 3-sprong voor mooi
bosven gaat u scherp L langs een zitbank, een
mooie pauzeplek na 8 km wandelen. Aan de Ysplitsing bij picknickbank gaat u L (voetganger).
Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u L over
het fietspad. Na 30 m. gaat u aan de 3-sprong bij
fietsknooppunt RD door het klaphek. Na 20 m.
gaat u aan de 3-sprong RD (pijl) over de zandweg
door de heide. Aan de volgende 3-sprong bij wkp
60 gaat u R (31) door de nauwe doorgang en volg
het bospaadje.
6. Volg nu geruime tijd dit leuke paadje door een
moerassig gebied en dan heeft u links uitzicht op

blz 3 van 3
een groot ven. Even later passeert u een oude
zitbank, een mooie pauzeplek na 9,7 km. U
wandelt over een leuk vlonderpad en volg dan het
zandpad. (Na 200 m kunt u L door de heide lopen
naar een prachtig ven). Aan het eind gaat u door
het klaphek. Meteen daarna aan de T-splitsing bij
wandelmarkeringspaal gaat u R over de bosweg.
Aan de 3-sprong gaat u R langs een
markeringspaal. Aan de ongelijke 4-sprong bij
afsluitboom en stalen paaltje gaat u RD langs de
markeringspaal. Aan de kruising met fietspad
gaat u RD (09). Buig met het verharde fietspad
mee naar rechts en dan naar links. Negeer zijpad
links. Let op! 5 Meter vóór de kruising gaat u R
(pijl) over het bospad. Aan volgende kruising
gaat u L (pijl). Meteen daarna aan alweer een
kruising gaat u R (blauw/groen) over de bosweg.
Negeer zijpad rechts. Aan de kruising gaat u L
(blauw/groen) over het bospad.
7. Aan de kruising gaat u RD (blauw/groen). Aan
de 6-sprong gaat u RD (groen/ruiterpad) over de
bosweg (De blauwe en groene route gaat hier naar
rechts). Aan de ruime 3-sprong gaat u R over het
bospad. Voorbij afsluitboom gaat u aan de
ongelijke 4-sprong scherp L (blauw) over het
bospaadje. Aan de kruising gaat u R. Meteen
daarna aan de volgende kruising gaat u RD. Aan
de T-splitsing bij houten tafel gaat u L. Aan het
eind gaat u bij wandelmarkeringspaal R (pijl)
langs de parkeerplaats terug naar het restaurant,
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. De uitbaters vernemen
graag wat u van de wandeling vond.
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