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Ten zuidwesten van Eindhoven ligt het rustige dorp Bladel. Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke 
wandeling wandelt u langs het Aa beekje naar de buurtschap Ten Vorsel en dan door de bossen naar het 
prachtig gelegen Neerven waar u omheen wandelt. Na een stuk door bossen en langs bosranden wandelt u 
over een leuk paadje langs een beekje en een mooi natuurven.  Het pad loopt even parallel aan de autoweg 
en loopt dan door mooie bossen en over veldwegen terug naar het restaurant met ruim terras.  Neem voor 
onderweg zelf proviand mee, er staan enkele zitbanken.  U kunt de wandeling inkorten tot 7,8 km wat ook 
een leuk rondje is. De terugweg gaat over een rustig weggetje.  
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Restaurant ’t Nekkermenneke, Groot Terkooijen 6, Bladel.  Tel:0497-384390.  Geopend: dinsdag 
t/m vrijdag vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,91 km  2.40 uur  16 m  34 m 
 

 
 

1176. BLADEL  11,9 km – 7,8 km 
 

1.   Met uw rug naar het restaurant gaat u R. Steek 
de voorrangsweg over en ga R over het fietspad. 
Na 30 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 21 RD (25) over het 
fietspad. Negeer zijweg rechts. Meteen voorbij 
brug gaat u L over het graspad met links de beek 
de Aa ook wel Goorloop genoemd.  
 

(Indien het gras te hoog staat en het pad moeilijk te 
lopen is, loop dan nog 30 m RD en ga dan bij witte 
afsluitboom L over de klinkerweg. Ga dan verder bij 
**** in punt 1).   
 

Bij stuwbruggetje steekt u schuin rechts het 
weiland over en voorbij chalet met veel glas aan 
de linkerzijde, gaat u L over de klinkerweg langs 
Hoeve ten Vorsel, die sinds 1971 dienstdoet als 
groepsaccommodatie voor families, scholen en 
verenigingen. **** Aan de 3-sprong in de 
buurtschap Ten Vorsel gaat u bij wkp 79 en de 
Franciscus van Assisikapel (2006) met de mooie 
glas-in-lood ramen R (78).  
 

(De kapel is in 2006 gebouwd door vrijwilligers t.g.v. 
het afscheid van de beheerder van Hoeve ten Vorsel, 
de heer A. van der Eijk. De glas-in-lood ramen 
verbeelden het leven van Franciscus van Assisi).   
 

Na 100 m gaat u aan de volgende 3-sprong RD 
langs een zorgboerderij (2018). Meteen voorbij 
het laatste huis gaat u L (pijl) over het bospad 
(Slingerpad).  U steekt een betonplatenweg over 
en volg RD het bospad.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Voorbij witte 
afsluitboom gaat u aan de 3-sprong bij wkp 78 L 
(15) over de veldweg met even verder rechts de 
bosrand. Na bijna 500 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD met links een 
grasveld. Aan de T-splitsing steekt u de bosweg 
over en gaat u R over het pad langs de zandweg. 
(U verlaat hier de gele pijl).  Na 60 m gaat u aan de 
3-sprong bij bord “Visvijver ’t Neerven” L (groen) 
over de bosweg. Aan de kruising bij zitbank gaat 
u R. Na 10 m gaat u L over het bospad dat 
evenwijdig loopt aan de links gelegen bosweg.  
Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u R over het 
bospad.  Aan de kruising bij afsluitboom gaat u 

RD. Meteen daarna aan de volgende kruising bij 
wkp 19 L (13) over de brede zandweg. Negeer 
zijpaden.   
 

3.   Let op! Zodra u na bijna 400 m links de vijver 
’t Neerven ziet, gaat u aan de kruising L naar de 
vijver en ga dan R over het pad langs de vijver ’t 
Neerven.  Voorbij schuilhut negeert u zijpad 
rechts. Negeer ook volgende zijpad rechts en blijf 
om de vijver heen wandelen.  Een eindje verder 
passeert u rechts een klein bosven.  Aan de 3-
sprong gaat u R over het bospad.  Aan de T-
splitsing, met links een schuilhut, gaat u R over 
de bosweg langs de afsluitboom.  Negeer zijweg 
links.  Meteen daarna gaat u aan de ruime 
kruising bij slagboom L over de bosweg. Na 10 m 
gaat u R (groen) over het smalle bospaadje. (U 
loopt nu evenwijdig aan de rechtsgelegen bosweg).  
Aan de kruising met bosweg gaat u verder RD 
(groen), verder evenwijdig aan de rechtsgelegen 
bosweg.  Aan de volgende kruising gaat u L over 
het bospad.  
 

4.   Aan de kruising bijt wkp 14 gaat u RD (15). Na 
bijna 200 m gaat u aan de volgende kruising R 
(pijl).  Aan alweer een kruising gaat u R. Na bijna 
50 m gaat u L tussen 2 boomstammen door over 
een smal paadje door struikgewas. U passeert 
even verder rechts het Tjopvenneke en dan buigt 
het pad naar links. Aan de Y-splitsing gaat u R.  
Voorbij boomstam steekt u de zandweg over en 
loopt u RD (pijl) over het graspad met rechts een 
greppel. Bij de bosrand gaat u aan de kruising RD 
(pijl) over het bospad langs het beekje.  Na 500 
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 16 R (51) over de 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing R over de zandweg.  
 

(Degene die 7,8 km loopt, gaat hier aan de T-
splitsing L over de asfaltweg. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd de weg die een klinkerweg wordt. 
Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij kapel in de 
buurtschap Ten Vorsel RD. (U bent hier aan het 
begin de wandeling al geweest). Aan de 
voorrangsweg gaat u R en u steekt weer het beekje 
Aa over. Neem nu de tweede weg L (Groot 
Terkooijen) en u komt weer bij ’t Nekkermenneke).   

http://www.nekkermenneke.nl/
http://www.nekkermenneke.nl/
tel:0497-384390
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5. Negeer meteen zijpad rechts. De weg loopt 
even door het bos. Aan de 3-sprong bij 
markeringspaaltje gaat u RD.  Bij de bosrand en 
oude afsluitboom gaat u RD over het graspad 
langs de bosrand.  Vlak vóór de beek Aa gaat u R 
het smalle paadje met links de beek. Na circa 200 
m, voorbij stroomversnelling, passeert u links 
een mooi natuurven. Aan het eind voor een 
dwarsbeek gaat u R door een greppel en ga dan 
meteen aan de 3-sprong L (pijl) over de bosweg.  
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).  Aan de kruising 
met fietspad gaat u RD richting Bergeijk.  Aan de 
kruising bij wkp 51 en picknickbank, een mooie 
pauzeplek na 7,8 km lopen, gaat u RD (52).  Na 
250 m buigt het pad naar links met rechts de 
autoweg A-67.  Na 500 m gaat u aan de Y-
splitsing L (groen) door de bomenlaan.  Negeer 
bospaadje schuin rechts. (U verlaat hier de groene 
pijl). Negeer zijpaden en na 200 m buigt het pad 
naar rechts.  Negeer zijpad rechts en dan buig het 
pad naar links.   
 

6.   Na 300 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
afsluitboom RD (groen). Negeer zijpad rechts.  
Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg 
langs de parkeerplaats. Na 30 m gaat u bij 
wegwijzer R over het pad.  Bij het grasland gaat u 
meteen schuin L over het pad langs een 
picknickbank en loop dan RD over het bospad. 
Aan de T-splitsing bij paaltje gaat u R. Neem na 

40 m het eerste bospad L en na 10 m gaat u aan 
de kruising RD over het bospad.  Aan de kruising 
bij paaltje gaat u RD.  Aan de T-splitsing bij 
paaltje gaat u R.  Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong L langs een paaltje. Aan de volgende T-
splitsing bij paaltje gaat u L over de bosweg.  
Negeer zijpaden. Bijna aan het eind van de 
zandweg gaat u voor rij houten paaltjes R (geel-
rood) over het bospad.  Aan de T-splitsing gaat u 
L (geel-rood/groen).  Aan de 3-sprong gaat u R 
(geel/rood) evenwijdig aan het rechts staand 
stalen hekwerk van bungalowpark Vennenbos.  
Aan het eind voor schuilparaplu gaat u R. Aan de 
voorrangsweg gaat u R over het fietspad met 
rechts het bungalowpark.   
 

7.   Na ruim 100 m steekt u L (groen) de 
doorgaande weg over en gaat u bij bordje * 
Welkom in de Gemeentelijke bossen* RD over het 
bospad. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong L/RD 
over het pad langs bremstruiken. Bij de bosrand 
gaat u R. Aan de T-splitsing voor groot weiland 
gaat u L over de bosweg.  Aan de 3-sprong met 
pijl gaat u RD. (U verlaat hier de pijl).  Negeer 
zijpaden links en bij boerderij volgt u RD de 
veldweg met links de bosrand. Aan de asfaltweg 
gaat u L en dan komt u weer bij ’t 
Nekkermenneke, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Men 
verneemt 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.   

 

 

 

 


