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Ten westen van Eindhoven ligt net buiten het dorp Wintelre het boerderijterras Hoeve Nachtegaal. Tijdens 
deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u via leuke bospaadjes en via een mooi vlonderpad loopt 
u tussen het Grootmeer en het Kleinmeer door. U struint verder door de bossen naar de buurtschap 
Maaskant en dan loopt u langs bosranden en over veldwegen naar de afgelegen buurtschap Half Mijl. U 
passeert enkele oude grafheuvels van het jaar 1100 v. Christus en dan loopt u door de bossen naar de 
uitkijktoren met prachtig uitzicht over het Grootmeer.  Na een mooi stuk over het strand langs het meer 
komt u al snel bij het boerderijterras. Boven in het gebouw is een mooie kijkwand waar u naar de koeien 
kunt kijken en er is ook een leuke kinderspeelhoek. TIP: U kunt ook starten op de parkeerplaats van 
Tenniscentrum D’n Bonkert (zie punt 3) en dan fijn na 8 km pauzeren of lunchen bij Hoeve Nachtegaal. 
 

 
 
Startadres: Hoeve Nachtegaal, Merenweg 1, Wintelre.  Tel; 040-2052536.  Geopend: Dagelijks vanaf 10.00 
tot 18.00 uur, winter tot 17.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats (Beperkt plaats, als deze vol is rij dan naar 
de parkeerplaats van het tenniscentrum, daar is altijd plek. 
 
Parkeerplaats Tenniscentrum D’n Bonkert, Jan Smulderstraat 54, Vessem.  Bij Sportpark De Lille rijdt u 
rechts van de grote parkeerplaats de zandweg in en aan het eind parkeert u links op de parkeerplaats. 
Loop dan terug naar de 5-sprong met houten doorgang en volg punt 3. 

 
 

1377. WINTELRE 10,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het terras gaat 
u L over het fietspad. Na 100 m gaat u aan de 3-
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 11 RD (4).    
Meteen voorbij het rechts gelegen sportcomplex 
van v.v. DEES (Door Eendracht en Samenspel) 
steekt u R de weg over en gaat u L (pijl) over het 
bospad. Aan het eind gaat u R met links de 
Bosschuur de Meren. Meteen voorbij de laatste 
picknickbank gaat u L over het graspaadje 
richting naaldbos.  Volg dan RD het bospad.  U 
passeert het bordje “Waterwingebied Vessem”. 
Aan de T-splitsing gaat u L.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u L over de grindweg en u passeert 
een waterput.  Vlak daarna gaat u R over het 
begroeide bospad. Na 250 m gaat u aan de T-
splitsing voor ijzeren hek L over het graspad.  
Voorbij afsluitboom gaat u R (Merenweg) langs 
de doorgaande weg.  Na 50 m steekt u bij 
dierengoot L de doorgaande weg over en gaat u 
R over het fietspad.  
 

(Hier heeft u mooi zicht over het 19 ha grote 
Grootven dat tot de grotere vennen van Noord-
Brabant behoort Duizenden padden, kikkers en 
salamanders trekken jaarlijks in het voorjaar vanuit 
het bos naar het Grootmeer om te paren en daarna 
weer terug te keren. Bij het oversteken van de 
doorgaande weg werden ze voorheen in grote 
getalen doodgereden. In 2009/2010 zijn er 7 
amfibietunnels onder de Merenweg aangelegd. De 
amfibieën kunnen nu zelf, zonder doodgereden te 
worden, oversteken). 

 

2.  Na 20 m gaat u voorbij picknickbank schuin L 
over de lage afzetting over het bospad.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij groot bord gaat u RD 
(wit).  U loopt over een mooi vlonderpad gelegen 
tussen het Grootmeer en Kleinmeer. Aan de 3-
sprong gaat u RD over het zandpad. Aan de 4-
sprong bij wandelknooppunt (wkp) 9 gaat u R (8).   
Aan de volgende 4-sprong bij wkp 8 gaat u L 
(oranje pijl). (U verlaat de wandelmarkeringen).  Aan 
de T-splitsing bij afsluitbomen gaat u R 
(ruiterroute (rr) 62/oranje pijl). Aan de ongelijke 4-
sprong gaat u RD (oranje pijl). Aan de 3-sprong 
gaat u verder RD. (U verlaat de ruiterroute).  Aan de 
4-sprong voor greppel gaat u RD (pijl) en meteen 
na de greppel gaat u bij wkp 79 RD (49) over het 
pad. Voorbij houten doorgang volgt u RD (pijl) het 
bospad.  Een eindje verder loopt het pad links 
langs een tennisbaan.    
 
3.   Aan de 5-sprong, inclusief parkeerplaats 
Tenniscentrum D’n Bonkert, gaat u voorbij 
afsluitboom RD over het pad.  Na 25 m gaat u aan 
de 3-sprong RD over het golvend zandpad.  Aan 
de 3-sprong met mountainbike pad gaat u RD.   
Aan de 4-sprong gaat u RD het bospaadje 
omhoog en omlaag.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
over het brede pad. Na 25 m gaat u aan de 4-
sprong RD over het bospad. Steek de asfaltweg 
over en loop RD over het bospad.   
Aan de 3-sprong gaat u RD omlaag. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing voor naaldbos L.  
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Aan de Y-splitsing gaat u R.  Aan de T-splitsing 
voor greppel gaat u L. Aan de 3-sprong bij wkp 49 
gaat u RD (78) over de grindweg. Aan de 3-sprong 
bij wkp 49 gaat u RD (78) over de asfaltweg.  
 
4.   Aan de 3-sprong gaat u L (pijl/wit-rood) over 
de grindweg met links een dierenweide.  Aan de 
3-sprong bij huisnr. 9 gaat u RD (pijl) langs de 
bosrand. Negeer meteen bospad rechts. Na 
geruime tijd buigt de weg haaks naar rechts. Aan 
de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD (pijl).  Let 
op! Vlak voordat de bosweg een ruime bocht naar 
links maakt, gaat u aan de ongelijke 4-sprong bij 
afsluitboom over het tweede pad R (pijl/wit-rood).   
Aan de volgende ongelijke 4-sprong gaat u R 
(pijl/wit-rood). Aan de 3-sprong met rechts een 
afgesloten pad gaat u L (pijl/wit-rood).  Aan de 
ongelijke 4-sprong met begroeid paadje gaat u 
RD (pijl) over een boomstam.  Het pad loopt door 
het bos met veel kreupelhout en dan loopt links 
langs een akker.  
 
5.    Aan de T-splitsing bij wkp 78 gaat u L (50) 
over de veldweg.  De veldweg maakt 2 haakse 
bochten. Negeer breed graspad links. Aan de 3-
sprong gaat u RD (rr 91) langs een boomplantage. 
Voorbij de plantage loopt de weg door het bos. In 
de buurtschap Half Mijl volgt u RD (wit-rood) de 
asfaltweg.  Waar de asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u RD over de veldweg. Steek meteen daarna 
de volgende asfaltweg over en loop RD (23) over 
het bospad met links een greppel. Aan de 
ongelijke 3-sprong voor grafheuvel gaat u L (pijl).  
Aan de 4-sprong bij afsluitbomen en grafheuvel 
gaat u L (zwarte pijl) over het bospad langs een 
zitbank. U passeert de volgende grafheuvel uit 
circa 1100 v. Christus.  Aan de T-splitsing met 
Half Mijlpaal gaat u RD. Negeer pad links met 
zwarte pijl en loop RD. Aan de 4-sprong met 
mountainbike pad gaat u RD met rechts een 
naaldbos. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
zandweg langs het fietspad.    
 
6.  Na 60 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank bij 
afsluitboom L (Half Mijl/zwarte pijl) over het pad. 

Steek voorbij volgende afsluitboom bij zitbank de 
bosweg over en loop RD.  Na 50 m gaat u aan de 
kruising bij afsluitboom RD (groene pijl).  Aan de 
kruising bij zitbank en afsluitbomen gaat u RD 
(groene pijl).  Na 40 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(U verlaat de groene pijl).  Negeer zijpad rechts en 
een eind verder gaat u aan de volgende 4-sprong 
RD (groene pijl).  Aan de 4-sprong bij zitbank gaat 
u L over het golvend bospad. Aan de Y-splitsing 
gaat u R.  Let op! Bij kruising van smalle 
bospaadjes gaat u R (geel) over het smalle 
bospaadje door het naaldbos.  Steek de bosweg 
over en loop RD over het paadje. Vlak daarna 
gaat u aan de T-splitsing L over de bosweg met 
rechts een naaldbos.  Aan de 4-sprong gaat u R 
(geel) door het naaldbos.  Aan de volgende 4-
sprong met zandweg gaat u RD (geel) over het 
golvend bospad.   
 
7.  Aan de T-splitsing gaat u L. Na 30 m gaat u 
schuin R over het bospad. Voorbij liggende 
boomstam gaat u aan de Y-splitsing L. Aan de 4-
sprong met zandpad gaat u RD (geel/rood).  Na 20 
m neemt u aan de 5-sprong het tweede pad van 
links, dus RD (geel/rood).  U komt boven op de 
uitkijktoren waar u prachtig uitzicht heeft over het 
Grootmeer.  Loop RD de trap omlaag en neem 
dan het tweede pad R langs het meer.  Negeer 
zijpaden rechts en blijf langs het meer lopen. Bij 
zitbank loopt u RD over het mooie zandstrand.    
Aan het eind van het strand gaat u R en ga dan 
meteen aan de 4-sprong bij wkp 10 L (39) over het 
brede zandpad.  Aan de 3-sprong gaat u R (geel) 
over het bospad. Aan de volgende 3-sprong gaat 
u RD.  Let op! Aan de Y-splitsing bij 
mountainbikepaaltje gaat u L (geel) over het 
bospaadje dat mogelijk bezaaid is met 
dennennaalden.  Voor weiland buigt het pad naar 
rechts. Aan de T-splitsing gaat u L over de 
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de T-
splitsing bij wkp 11 gaat u R (12) over het 
fietspad.  Na 100 m komt u rechts bij Hoeve 
Nachtegaal, de sponsor van deze wandeling, 
waar u iets kunt eten of drinken. Aanrader: het 12 
uurtje! 

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.   
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