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Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling wandelt u in korte tijd naar de buurtschap ’t 
Vosseneind en dan loopt u geruime tijd door het Heumensche Bosch. U komt in het natuurgebied 
Overasselt en Hatertsevennen en hier struint u geruime tijd over leuke zandpaadjes tussen prachtige 
vennen door die allemaal een naam hebben. Via een weg naar de buurtschap Heide komt u weer in de 
bossen en via een leuk graspaadje weer in ’t Vosseneind. Neem zelf proviand mee, na 6 km bereikt u een 
zitbank aan het mooie ven Uiversnest. Aan het eind bij het restaurant dat elke dag open is, kunt u op het 
terras nog nagenieten.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,71 km  2.30 uur  17 m  30 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


 

 
 

Startadres: Wegrestaurant Malden, Jan J. Ludenlaan 2, Heumen.  Tel:024-3580353.  Geopend: Maandag t/m 
vrijdag vanaf 05.00 uur, zaterdag vanaf 06.00 uur, zondag vanaf 10.00 uur.   
(Parkeer op de parkeerplaats maar niet in de grote vakken voor de vrachtwagens). 
 

 
 

1172. HEUMEN 11,7 km 
 

1.  Met uw rug vlak voor de ingang van het 
restaurant gaat u links om het restaurant heen. 
Aan het eind gaat u R door de poort en ga dan L 
over het fietspad.  Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong R (Vosseneindseweg)  Aan de 3-sprong 
bij wandelknooppunt (wkp) 33 gaat u R (33) over 
de asfaltweg langs huisnr. 24 en u  loopt door de 
buurtschap ‘t Vosseneind.  Aan de T-splitsing, 
met boom in het midden, gaat u R (Lindenlaan) 
over de veldweg.  Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong bij wkp 33a RD (34).  Aan de kruising met 
de Jachtlaan en wkp 34 gaat u bij afsluitboom RD 
over het bospad. Aan de volgende kruising gaat u 
RD.  Negeer zijpaden. Aan alweer een kruising 
gaat u verder RD.   
 

2.   Let op!  Aan de volgende kruising (waar u na 
100 m in de verte de bosrand ziet en een weiland) 
gaat u R. (Als u al bij het weiland bent, loop dan 
terug). Na 200 m loopt u even langs een kleine 
akker en dan loopt u weer het bos in.  Na 100 m 
gaat u aan de kruising L over het bospad.  Na 
enige tijd passeert u een hoogspanningsmast en 
dan loopt u onder de hoogspanningskabels over 
een smal paadje met hoog struikgewas.  Negeer 
zijpaadje scherp rechts. Steek de doorgaande 
weg over en loop RD (Broeksehofweg//geel/rood).  
Na 40 m gaat u aan de Y-splitsing bij oud huis L 
(geel/rood) over het pad langs de bosrand. 
Negeer bospad schuin rechts en blijf langs de 
bosrand lopen. Aan het eind van het weiland 
loopt u RD het bos in.  
 

3.   Steek de klinkerweg over en loop RD het 
zanderige bospaadje omhoog.  (Medio mei 2023 
lagen hier boomstammen voor het pad. U kunt er 
omheen of doorlopen tot de T-splitsing en dan L).    
Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u L over de 
bosweg.  Na geruime tijd steekt u de asfaltweg 
over en gaat u RD over het asfaltpad 
(Worsumsebroekweg).  Aan de kruising bij wkp 
50 gaat u R (68) het pad omhoog door de heide. U 
bent nu in het natuurgebied Overasselt en 
Hatertse vennen.  
 

(Links ziet u het ven Botersnijder Oost).   
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (geel).  
 

(U kunt hier L naar het strandje aan het ven lopen).  

 

Aan de 3-sprong bij wkp 68 gaat u R (87) over het 
zandpad door de heide.  Aan de omgekeerde Y-
splitsing bij zitbank gaat u RD (geel).  
 

(Links ziet u het Langeven Noord waar u omheen 
wandelt).   
 

Aan het eind van het ven bij zitbank volgt u RD 
(geel) het pad.  Aan de asfaltweg gaat u L (geel).   
 
4.   Steek de voorrangsweg en fietspad over en ga 
RD (87/geel) over het pad langs de afrastering.  
Loop het trappenpad omhoog en boven op de 
heuvel met prachtig uitzicht (links staat een 
zitbank)  gaat u RD het holle zandpaadje omlaag.   
Negeer zijpaadjes en volg dan het pad omhoog.  
 

(Boven op de zandheuvel heeft u scherp links mooi 
uitzicht op het Talingven).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 87 gaat u R (82) over 
het klinkerpad.  Na 100 m gaat u bij picknickbank 
meteen L het bos in langs de zitbank. 20 m verder 
gaat u aan de kruising L over het bospad.  Bij 
zitbank buigt het pad langs het prachtige ven 
Uiversnest.  Een eindje verder passeert u een 
zitbank, een mooi pauzeplekje na 6 km lopen.  
Aan de 3-sprong gaat u RD het steile zandpad 
omhoog. Negeer zijpad rechts.   
 

5.   Boven aan de kruising gaat u RD over het 
bospad.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend schitterend uitzicht op 
het ven).   
 

Beneden aan de kruising bij wkp 64 gaat u L (67) 
over de bosweg.  Aan de volgende kruising bij 
wkp 67 gaat u R (88).  Aan alweer een kruising bij 
wkp 88 gaat u RD (66).  (Links ziet u het 
Eendenven). Aan de 3-sprong bij afsluitbomen 
gaat u L over het pad langs de houten 
lattenschutting. Het pad buigt voor  buitentheater 
naar rechts. Aan de 3-sprong voor het 
scoutinggebouw De Hut gaat u RD over de 
grindweg.  Volg de weg langs de slagboom en 
langs nog een gebouw. Steek de doorgaande weg  
over en ga RD (69) over het pad langs de 
afsluitboom door het heidegebied.   

https://restaurantmalden.nl/
tel:024-3580353


 

(Na 150 m ziet u rechts het Schietven. Als u hier links 
door de heide omhoog loopt (geen pad) heeft u 
boven uitzicht op het ven Botersijder West).   
 

6.   Let op!  Ga nu het eerste zandpaadje schuin L 
(Airbornerpad Marked Garden) langs een 
ijzerdraad  de zandheuvel omhoog.  Boven, bij  
ronde zitbank en links prachtig uitzicht op het 
ven Botersnijder Oost, gaat u R het zandpad 
omlaag. (Als het pad is afgesloten loop hetzelfde pad 
terug omlaag en ga L).   Beneden aan de 3-sprong 
gaat u RD (69).  Na 70 m gaat u aan de kruising 
RD (geel).  Aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 69 
gaat u RD (31) langs het asfaltpad.  Negeer 
bospad links en 20 m verder gaat u aan de 3-
sprong bij wkp. 31 RD (30).  Aan de 3-sprong gaat 
u L (geel) over de bosweg.  De bosweg wordt een 
veldweg en voorbij 2 klaphekjes volgt u het 
bospad.  U doorkruist een sportveldje en aan het 
eind gaat u RD langs een zorgcentrum over de 
doorgaande weg.  
 

(Rechts van de weg is een paadje. Voorheen liep de 
route hier rechts over een veldweg maar dit is een 

privéweg geworden, zodoende moet u nu een stuk 
over de weg).   
 

Aan de T-splitsing met de Parksesteeg gaat u R.  
 

7.   Na 400 m gaat u aan de kruising R over de 
bosweg, die een bospad wordt. Neem dan het 
eerste zanderige bospaadje L.   
Aan de kruising bij zitbank gaat u R over de brede 
bosweg naast het fietspad. Negeer zijpaden. Aan 
de kruising bij wkp 35a gaat u RD (35).  Aan de 3-
sprong gaat u L over de doodlopende weg.  
Voorbij woning volgt u RD de veldweg.  Aan de 3-
sprong bij wkp 34 gaat u RD (33/Galbergpad) over 
het graspaadje.  (Het paadje is hobbelig met kuilen 
dus loop voorzichtig!).  Aan de zandweg bij wkp 33a 
gaat u R (33).  Aan de 3-sprong, met boom in het 
midden, gaat u L.  Aan de doorgaande weg gaat u 
L. Steek de voorrangsweg over en ga L over het 
fietspad terug naar Restaurant Malden, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het terras gezellig nog iets kunt eten of drinken. 
De uitbaters Rik en Sandra vernemen graag wat u 
van de wandeling vindt. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


