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blz 2 van 3
Tijdens deze gemakkelijke maar afwisselende wandeling over de Strijbeekse Heide wandelt u via
veldwegen en door de heide naar het ven Zwarte Goor. Langs bosranden en door heide komt u bij het
mooie Rondven en via bospaadjes loopt u naar de prachtig gelegen Kruisvijver. Na een flink stuk door de
bossen wandelt u over de heide langs het Langven en via verrassende graspaadjes loopt u terug naar het
boerderijterras waar u kunt nagenieten. Neem zelf drinken mee. In augustus bloeit de paarse heide en na
een droge zomer kunnen de ondiepe vennen droog staan. De route is elk jaargetijde mooi om te doen.

Startadres: Boerderijterras bij Toontje Schoen, Ginderdoorstraat 4, Chaam. Tel: 0161-496610.
Open van april t/m sept van dinsdag t/m zondag van 10:00 uur tot 20:00 uur. Van okt. t/m maart alleen geopend
op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
GPS afstand
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1. Met uw rug naar het terras gaat u R over de
asfaltweg. Een eindje verder steekt u het 10 km
lange Chaamse beekje over. Aan de T-splitsing
bij wandelknooppunt (wkp) 82 gaat u L (84/Oude
Bredase Baan). Na bijna 100 m gaat u aan de 3sprong R (84/Hemelstraat). Aan de 3-sprong bij
wkp 84 gaat u RD (21). Aan het eind van de
asfaltweg loopt u bij verbodsbord RD over de
veldweg. Na bijna 500 m gaat u aan de Tsplitsing bij wkp 21 R (97). Aan de 3-sprong bij
wkp 97 gaat u RD (96). Aan de volgende 3-sprong
gaat u bij afsluitboom R (96). U loopt nu over de
239 ha grote Strijbeekseheide. Aan de 3-sprong
gaat u R (96) langs de nauwe doorgang over het
pad. Aan de 3-sprong, met boompje in het
midden, gaat u L (Smokkelpad) door de heide. Bij
picknickbank, die aan de plas Zwarte Goor staat,
volgt u RD het bospad. Aan de T-splitsing gaat u
R (96) over de zandweg. Steek de doorgaande
weg over en loop
bij parkeerplaats RD
(Erikaweg). Loop RD langs het ijzeren hek over
de zandweg. Negeer zijpaden.
2. Na 150 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 96
gaat u L (92) via klaphek over het pad langs de
heide. Aan de 3-sprong bij kale boom gaat u RD.
(U verlaat de gele pijl). Een eind verder buigt het
pad naar rechts met links de bosrand. Aan de 5sprong bijt picknickbank en klaphek gaat u RD.
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (fietsroute 44)
over het veerooster en volg de bosweg. Na 250
m gaat u voorbij een huis aan de ongelijke 4sprong bij infobord schuin R over het pad. (Dus
het tweede pad van rechts). Voorbij veerooster
volgt u het graspad. Bij betonnen paaltje negeert
u graspad links. Aan de 4-sprong gaat u L. Na 25
m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD.

Negeer zijpaadje links. Aan de 3-sprong bij
markeringspaal gaat u RD langs de schuilhut.
3. Let op! Meteen na de schuilhut gaat u L over
het smalle paadje door de heide.
(Soms is het paadje afgesloten voor broedseizoen.
Blijf dan het hoofdpad RD volgen. Voorbij zitbank
gaat u R door het klaphek R. Ga dan verder bij **** in
punt 3).
Aan de 3-sprong bij grote 2-stammige boom gaat
u R over het graspaadje.
(Als u hier RD loopt komt u bij het mooie Rondven).
Aan de 3-sprong gaat u L met links het Rondven.
Aan het eind van het ven buigt het pad naar links.
Aan de 3-sprong bij smal zitbankje gaat u R. Aan
de T-splitsing gaat u L en na 10 m gaat u R door
het klaphek. **** Meteen daarna gaat u aan de 4sprong RD. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD
tussen de 2 houten palen door over het bospad.
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD met
links een akker.
Negeer graspad rechts en
meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij
afsluitboom RD langs de greppel. Negeer zijpad
links en blijf het pad door de bosrand RD volgen.
Aan de 3-sprong met rood/witte X op de boom
gaat u R (wandelaar).
4. Voorbij afsluitboom gaat u aan de ruime
kruising L over de bosweg langs het fietspad.
Aan de 4-sprong gaat u bij afsluitboom R (52)
over de bosweg. Bij de ingangspoort van huisnr.
20 loopt u RD door de mooie bomenlaan. Aan de
T-splitsing bij afsluitboom gaat u R (52) over het
bospad. Aan de ongelijke 4-sprong bij bordje
“Opengesteld” neemt u het eerste pad L.

Meteen daarna aan de T-splitsing voor hoge den
en vijver gaat u L. Aan het eind van de smalle
vijver gaat u scherp R met nu rechts de vijver.
Houd rechts aan en volg het paadje door
struikgewas langs de Kruisvijver.
(Na 50 m passeert u rechts een kale boomstam aan
de vijver, een prachtig pauzeplekje, 50 m verder staat
links een zitbank).
Blijf het mooie pad langs de vijver, die steeds
smaller wordt, volgen. Aan de T-splitsing gaat u
R.
5. Aan de volgende T-splitsing bij paaltjes gaat u
R. Negeer meteen zijpad rechts en volg RD de
veldweg/graspad. Aan de 3-sprong bij wkp 52
gaat u RD (54). Aan de ongelijke 4-sprong bij
afsluitboom gaat u RD (54). Neem het eerste
bospaadje L tussen de houten paaltjes door.
Negeer zijpad links. Let op! Vlak voordat u uit
het bos komt, gaat u aan de 3-sprong R het bos
in. Volg geruime tijd het leuke bospaadje over
enkele omgevallen bomen heen. Aan de ongelijke
4-sprong bij wkp 54 gaat u L (pij/44l) over de
zandweg naast het fietspad. Na geruime tijd gaat
u aan de 4-sprong bij afsluitboom R (Retteweg)
en meteen daarna gaat u L (85) over het pad
langs de zitbank. Na 10 m gaat u aan de 4-sprong
bij wkp 85 R (96) door het klaphek en volg het
pad. Aan de 3-sprong gaat u L over het
zandpaadje dwars door de heide.
Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD verder door de
heide.
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(Aan de 4-sprong voor houten paaltje kunt u L of R
naar de mooie vennen lopen).
6. Aan de 4-sprong gaat u L over het grindpaadje
langs de zitbank. Aan de volgende 4-sprong gaat
u L over het brede graspad. Loop RD over het
veerooster en na 10 m gaat u aan de 3-sprong R
over het bospad. Aan de 4-sprong gaat u L langs
de betonnen paaltjes. Aan de volgende 4-sprong
gaat u RD licht omhoog tussen de paaltjes door.
Aan de T-splitsing met fietspad gaat u R over de
zandweg. Aan de ongelijke 4-sprong bij bord
“Chaamse Beek” gaat u RD. Na 10 m gaat u L
over het pad langs de bomenrij. Het pad buigt
naar rechts langs de Chaamse Beek en bij boom
buigt het pad naar links.
(Schuin rechts
boerderijterras).
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Aan de 3-sprong voor afrastering gaat u R met
rechts een greppel. Aan de 4-sprong bij twee
klaphekjes (Toontje Schoen) gaat u R door het
klaphek en ga dan L over het graspad. Negeer
zijpad links. Aan het eind van het pad gaat u R via
klaphek over het graspad. U komt al snel weer bij
Toontje Schoen, de sponsor van deze wandeling,
waar u innen of op het leuke terras nog iets kunt
eten of drinken. In 2012 is de boerderij volledig
genoveerd en is het voormalig stalgedeelte
omgebouwd tot café. Bij Toontje Schoen krijgt u
o. a. koffie met Toontjes koek, boerderij ijs en
regionale bieren

Auteur: Jos Wlazlo.
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

