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blz 2 van 3
Ten westen van Eindhoven ligt het rustige Brabantse dorpje Vessem. Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende
wandeling begint u met een mooi stuk over graspaadjes langs de Kleine Breeze en dan komt u in de buurtschap
Donk. Na een stuk langs bosranden duikt u de bossen van Buikheide in en komt u na 8,2 km bij een leuke
picknickplek. Even verder kunt u ook even naar Hoeve Nachtegaal lopen voor een pauze, dagelijks Open vanaf
10.00 uur). Dan volgt een prachtig stuk langs het groot ven genaamd Grootmeer met mooie strandjes en een
uitzichtplatform. Via leuke bospaadjes wandelt u terug naar het café met mooi terras. Neem zelf proviand mee
voor onderweg.
GPS-afstand 12000 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 12 m.

Startadres: Grand-café – restaurant De Gouden Leeuw, Jan Smulderstraat 24, Vessem. Tel: 0497-591252.
Geopend: di t/m za vanaf 11.00 uur, zo vanaf 10.00 uur. Naast de zaak is een parkeerplaats. Als die vol is
kunt u achter de kerk parkeren in de Servatiusstraat.

1284 VESSEM 12 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
L langs de parkeerplaats. Aan de 3-sprong met
rechts de straat Groenewoud gaat u RD richting
St. Lambertuskerk (1881-1882). Na 50 m gaat u
tegenover huisnr. 9 R over het klinkerpad langs
de basisschool St. Lambertus. Negeer zijpaden.
Steek de klinkerweg (Leeuwerik) over en loop bij
huisnr. 14 RD over het klinkerpad. Aan de 4sprong voor doodlopende weg gaat u R (wit-rood)
over de veldweg/fietsroute. Na 40 m gaat u aan de
3-sprong L langs de hoge haag. Aan de Tsplitsing gaat u L over de asfaltweg. Na 25 m gaat
u R over het graspad langs de haag. Steek de
doorgaande weg (Grootakker) over en ga R over
het betonnen fietspad. Aan het eind steekt u de
Hogeloonseweg over en gaat u L over het
fietspad richting brug.
2. Vlak vóór de brug gaat u R over het pad met
links de Kleine Beerze. Negeer zijpad rechts en
volg 1 km het pad langs de beek. Aan de 3sprong bij wkp 34 gaat u RD (83). Aan de
volgende 3-sprong bij wkp 83 gaat u verder RD
(82). Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) de houten
brug over en volg RD het pad langs de bomenrij.
Steek bij wkp 82 de asfaltweg over en loop RD
(81) over het pad langs de greppel. Op de hoek
van het bos gaat u R (pijl). Een eind verder loopt
u links van de greppel met links het bos. Aan de
T-splitsing gaat u R (pijl) langs de bosrand. Het
pad buigt links het bos in. Aan de 3-sprong, met
links een greppel en markeringspaal, gaat u L
over het paadje dat meteen naar rechts buigt
(Links staat een zitbank en is een vijvertje). Aan het
eind gaat u R het bruggetje over en ga dan L
verder over het hoofdpad.

3. Aan het eind steekt u de doorgaande weg over
en gaat u R over het fietspad. Aan de kruising bij
picknickbank en wkp 33 gaat u RD (35) over het
fietspad. Voorbij houten brug negeert u pad links.
Na 40 m gaat u aan de 3-sprong L (pijl) over het
graspad langs de dierenweide. Aan de T-splitsing
voor de bosrand gaat u R. Vlak daarna gaat u L
over de asfaltweg. De asfaltweg buigt naar rechts
en waar deze naar links buigt, gaat u R over de
zandweg. Aan de kruising gaat u R over de
veldweg langs de bosrand. Aan de T-splitsing
gaat u R over de asfaltweg. Meteen voorbij de
hoge zendmast gaat u L over het graspad. Aan
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl) over
de veldweg en negeer meteen bospad links. De
veldweg loopt even door de bosrand. Aan de 3sprong gaat u RD (blauw).
4. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (blauw).
De weg loopt langs een rij witte berken. Aan de 3sprong bij ruitermarkeringspaal gaat u RD langs
de bosrand. Na 100 m volgt u het pad dat aan de
ongelijke
4-sprong
bij
stalen
paal
en
wandelmarkeringspaal naar links buigt langs
ruitermarkeringspaaltje. Na 25 m gaat u aan de
ruime 3-sprong RD. (U verlaat de ruiterroute. U
neemt dus de linker weg). Aan de kruising gaat u R
over het mountainbikepaadje. Aan de 3-sprong
gaat u R en meteen daarna aan de kruising bij
zitbank gaat u L (blauw) over het bospaadje.
Steek de bosweg over en loop RD (blauw) over
het smalle bospaadje. Het pad buigt naar rechts.
Aan de 3-sprong gaat u L (blauw). Aan de ruime
kruising gaat u RD (blauw).

5. Aan de 3-sprong bij 6 waterleidingpaaltjes en
stukje klinkerweg gaat u R over het graspad. (U
verlaat de blauwe route).
Aan de kruising gaat u RD langs de hoge
afrastering. Aan de 3-sprong, met rechts een
toegangshek, gaat u L over het bospad. Aan de
ruime kruising bij betonnen paaltje gaat u R
(blauw) over de grindweg. Aan de 3-sprong gaat u
L (blauw). Na 50 m gaat u aan de volgende 3sprong R (blauw). Aan het eind gaat u R langs de
picknickplek en Bosschuur De Meren, een fijne
pauzeplek na 8,2 km. (Op zondag is er tussen 10.30
en 15.00 uur koffie verkrijgbaar).
Steek de doorgaande weg en fietspad over en
loop RD (rood) over het bospad. (Als u hier L
langs de doorgaande weg gaat, komt u na 300 m
rechts bij Hoeve Nachtegaal met mooi terras).
6. Aan de T-splitsing gaat u L over de bosweg
langs de parkeerplaats. Aan de 3-sprong bij
afsluitboom gaat u RD (rood). Negeer pad links
en volg de weg langs het grote ven genaamd
Grootmeer.
(Het 19 ha grote Grootmeer evenals het Kleinmeer
zijn op natuurlijke wijze ontstaan door verstuiving van
zand tijdens de koude periode van de laatste ijstijd.
Het Grootmeer hoort tot de grotere vennen van
Noord-Brabant. De vennen zijn niet verzuurd en
wegens de bijzondere plantengroei is het ven
aangewezen als beschermd natuurmonument. De
waterstand van beide vennen kan sterk wisselen en
in droge zomers is droogvallen niet ongewoon).
Aan de 3-sprong bij wkp 10 gaat u RD (9). Aan de
Y-splitsing bij houten paaltjes gaat u R over het
zandpad vlak langs het water. Op het strandje
passeert u een zitbank en voorbij het strandje
gaat u verder over het rechtse pad vlak langs het
meer. (Als het water hoog staat, loop dan over het
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links gelegen pad). Negeer pad links en dan
beklimt u L de uitzichttoren met mooi uitzicht
over het grote ven. Daal de torentrap af en dan
gaat u meteen L over het zandpad. Na 5 m gaat u
aan de kruising RD. Aan de T-splitsing, met
rechts een vlonderpad, gaat u L. Aan de kruising
bij wkp 9 gaat u R (8).
7. Aan de kruising bij wkp 8 gaat u L. (U verlaat de
markeringen). Voorbij afsluitboom gaat u aan de
T-splitsing R over de bosweg door de bosrand.
Negeer graspad rechts. Aan de ruime 3-sprong bij
markeringspaal gaat u RD. Aan de kruising bij
greppel en wkp 79 gaat u RD (49). Na 30 m gaat u
L (pijl) via houten doorgang over het bospaadje.
Aan de ruime 5-sprong bij afsluitbomen gaat u
precies RD langs de afsluitboom. Na 50 m gaat u
aan de 3-sprong RD. Volg geruime tijd het
hobbelige zandpad, waar in de herfst veel witrode paddenstoelen staan. Aan de 4-sprong, met
links een graspaadje, gaat u RD. Aan de 4-sprong
bij blauw paaltje en waar de zandweg naar rechts
buigt, gaat u RD het bospaadje omhoog. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij markeringspaal gaat u
RD over het zandpad. Na 30 m gaat u aan de
kruising bij markeringspalen RD langs het
naaldbos. Steek de asfaltweg over en loop RD
over het bospaadje. Na 100 m gaat u aan de 3sprong R langs een mountainbikepaaltje. Negeer
bospad rechts en 5 m verder gaat u aan de ruime
3-sprong bij markeringspaal R. Bij de kapel gaat u
L over het fietspad. Aan de kruising bij wegwijzer
gaat u RD. Negeer zijwegen. U komt u weer bij De
Gouden Leeuw, de sponsor van deze wandeling,
waar u nog iets kunt eten of drinken. Het
personeel verneemt graag wat u van de
wandeling vindt. Proef eens het zelf gebrouwen
Breeze bier!

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

