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Ten westen van Herpen ligt bij de natuurpoort Herperduin het restaurant De Kriekeput. Tijdens deze bosrijke 
wandeling met enkele zandheuvels, wandelt u meteen door het mooie Speelbos en even later loopt u op het 
zandstrand langs het prachtige Klompven. Een stuk verder passeert u het Ganzenven en via veldwegen loopt 
u naar de buurtschap Berghem.  U struint geruime tijd over leuke bospaadjes en dan loopt u aan de andere 
kant langs het Ganzenven en weer over het mooie zandstrand van het Klompven. Voorbij een zandvlakte 
bereikt u de uitkijktoren Herperduin voor een mooi uitzicht op het gebied.  Via bospaadjes loopt u terug naar 
het restaurant met mooi terras. Vanwege de vele zandpaadjes is de gpx wel handig op uw telefoon maar niet 
noodzakelijk.  U kunt de route gemakkelijk zelf inkorten bij de vennen.   U kunt ook starten op de 
wandelparkeerplaats aan de Hoesenboslaan en dan pauzeren bij De Kriekeput, start dan bij punt 4.  
 

Startadres:  Restaurant De Kriekeput, Schaijkseweg 3A, Herpen.  Tel: 0486-415100.   Geopend: Dagelijks 
vanaf 10.00 uur.  Vanaf de Schaijkseweg rijdt u de inrit in door de poort en parkeer op de parkeerplaats. 
 

Startadres: Wandelparkeerplaats Hoesenboslaan 56, Herpen.  Aan het einde van de weg is de 
parkeerplaats. Start dan bij punt 4. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,98 km 2.45 uur  15 m  15 m 
 

 
 

1496. HERPEN 11 km 
 

1.    Vanaf het restaurant of parkeerplaats loopt u 
terug naar de uitgangspoort en loop links van de 
weg door tot aan de rotonde.   Bij de rotonde gaat 
u RD en dan gaat u meteen bij wandelknooppunt 
(wkp) 51 L (13) over het bospad langs de houten 
fietsenrekken.  Volg dan RD het bospad door het 
Speelbos met rechts een restaurant en blijf over 
het brede grindpad lopen. Loop RD over de 
zandstrook met rechts een waterspeelplaats en 
links een groot houten speeltoestel.  Voorbij het 
houten bord “Uitkijktoren” gaat u RD over het 
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L door een van 
de buizen….   Aan de 4-sprong bij infobord 
“Speelbos Herperduin”  en houten bord 
“Uitkijktoren” gaat u R (pijl) over het bospad. Vlak 
vóór de T-splitsing met asfalt- fietspad gaat u L 
(pijl) evenwijdig aan het fietspad.  Negeer zijpad 
links. Meteen daarna gaat u aan de ruime  
4-sprong bij wkp 52 L (53).  Aan de 6-sprong bij 
wkp 53 gaat u RD (15).   Aan de 3-sprong bij  
wkp 15 gaat u RD (36) en negeer meteen bospad 
schuin rechts.   
 

(Links ziet u een grote zandvlakte met daarboven de 
uitkijktoren waar u  straks nog in kunt klimmen).    
 

2.   Let op!    Waar links de zandvlakte eindigt, 
gaat u circa 25 m vóór markeringspaaltje R 
(blauw) over het brede zandpad.  Aan de 4-sprong 
bij mountainbikepaaltje (rode pijl) gaat u RD 
richting het ven.   Loop dan R  over het mooie  
zandstrand van het Klompven.  Aan het einde 
volgt u RD het zandpad en  even verder loopt u 
weer vlak langs het ven.   Bijna aan het einde van 
het ven passeert u een picknickbank, loop RD 
over de zandstrook en volg dan RD het bospad.   
Aan de 3-sprong gaat u R en negeer meteen 
zijpad rechts.   Ga dan meteen door het houten 
klaphek en ga R.  Meteen daarna aan de 4-sprong 
gaat u R over het pad langs de afrastering.  Aan 
de volgende 4-sprong bij markeringspaaltje gaat 

u L. Aan alweer een 4-sprong gaat u R over de 
brede grindweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD.  
50 m verder steekt u, bij zitbank, het  fietspad 
over en loop  RD. Na ruim  100 m gaat u aan de  
4-sprong L over het zanderige bospaadje.  Vlak 
voor heuvel buigt het pad naar rechts. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij heuveltje gaat u RD.  
 

3.      Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
over het asfalt- fietspad en na 10 m gaat u aan de 
Y-splitsing L over het grindpad.  
 

(U kunt hier even L (geen pad) door het bos lopen 
naar het mooie Ganzenven).      
 

Aan de 3-sprong bij zitbank en infobord gaat u R 
over het bospaadje.  Steek meteen daarna het 
fietspad over en loop RD  (pijl).  Steek de bosweg 
over en loop verder RD. Aan de 4-sprong gaat u 
RD richting klaphek.   Negeer zijpad links en ga 
RD door het klaphek.  Meteen daarna gaat u aan 
de 3-sprong bij wkp 5 RD (83).    Aan de ongelijke 
4-sprong gaat u RD het steile pad omhoog. Boven 
aan de T-splitsing  bij markeringspaaltje gaat u L.  
Aan de volgende T-splitsing gaat u R over de 
grindweg, die bij manege een asfaltweg wordt. In 
de buurtschap Berghem gaat u aan de kruising  
(met paard) L over de doodlopende grindweg 
parallel aan het fietspad.  Na 100 m gaat u L over 
de veldweg, die u geruime tijd RD volgt. Aan de  
3-sprong gat u L (pijl op gele paal) over het brede 
graspad.   Bij het eerste huis  gaat u aan de  
3-sprong RD  (Hoesenboslaan).   Aan de 3-sprong 
voor de ingang van het Klauterwoud gaat u RD 
(86) over de parkeerplaats. (Hier staan rechts 
zitbanken, een fijne pauzeplek na 5,3 km lopen).   
 

4.  Aan het einde van de parkeerplaats gaat u aan 
de ruime 4-sprong bij ruiterknooppunt (rkp) 80 bij 
afsluitboom schuin R over het brede pad  
(hondenlosloopgebied).    



Negeer zijpad rechts en volg geruime tijd het pad 
langs de afrastering. Negeer klaphek links.  Aan 
de 3-sprong bij ruiterpaal gaat u L verder langs 
de afrastering en negeer meteen klaphek links.   
Aan de 4-sprong bij liggende boomstammen gaat 
u L langs de afrastering.   Aan de 3-sprong gaat u 
RD langs het asfalt- fietspad.  Negeer na 20 m 
zijpad rechts.  Aan de 4-sprong bij rkp 81 gaat u L 
over het zandpad langs de afrastering.  Bij houten 
hek buigt het pad naar rechts.   Aan het einde, bij 
wegwijzer, gaat u scherp L over het veerooster en 
volg het fietspad.  Aan de ongelijke 4-sprong bij 
wkp 47 gaat u L (85) langs het fietspad.   Let op! 
Na 50 m, waar het fietspad flauw naar rechts 
buigt, gaat u L (pijl) over het zandpaadje met 
rechts de bosrand.   Aan de 3-sprong, met links 
een houten hek, gaat u RD en volg het licht 
stijgende pad door de bosrand.    
 

5.   Aan de Y-splitsing gaat u R (blauw) over het 
bospaadje.    Aan de 4-sprong gaat u RD over het 
zandpaadje met links hoge bomen en rechts lage 
bomen. Volg geruime tijd het kronkelende 
bospaadje. Aan de 4-sprong gaat u R over het 
brede bospad.  Na 50 m gaat u aan de volgende  
4-sprong RD en na 20 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD.  Aan de 4-sprong 
gaat u L over het smalle bospaadje.  Steek 50 m 
verder de  bosweg over en loop RD, parallel aan 
het rechts gelegen fietspad.  Negeer zijpaadjes. 
Aan de 5-sprong met fietspad gaat u RD over de 
brede zandweg/ruiterpad. Aan de 4-sprong gaat u 
RD. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank 
verder  RD.  Aan de 3-sprong bij markeringspaal 
gaat u RD met links het Ganzeven.  Let op!    Aan 
het einde van het ven, waar het brede pad naar 
links buigt, gaat u aan de 3-sprong R (pijl 17) over 
het zandpaadje langs de markeringspaal met 
links de bosrand.  U loopt even door het naaldbos 
en volg dan RD (gele pijl) het zandpad omlaag. 
Negeer  zijpaadjes.  
 

6.   Aan de overzijde van de heide gaat u aan de 
4-sprong L (pijl) over het brede zandpad.  Negeer 
zijpad schuin rechts en blijf het brede pad RD 
volgen door het bos.  Aan de 4-sprong bij 
markeringspaal, waar route 17 naar rechts gaat, 
gaat u RD over het smallere pad en ga dan 
meteen aan de Y-splitsing R.  Bij twee 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en loop de 
heuvel omhoog. Boven op de heuvel gaat u L het 
paadje steil omlaag. Beneden aan de 4-sprong 
gaat u RD over het zandpad, dat meteen naar 

rechts buigt.  Aan de ruime 4-sprong gaat u RD 
(gele pijl) over het grindpad.   Aan de volgende  
4-sprong gaat u RD en 10 m verder gaat u L door 
het klaphek.  Ga dan R over het grindpad richting 
het ven.  Aan de Y-splitsing gaat u R en 20 m 
verder gaat u aan de T-splitsing voor het 
Klompven R (ruiterroute) over het pad.  Bij de 
grote zandvlakte loopt u RD met links het ven.  
Volg het strand en volg het ven mee naar links 
(zie routekaartje).     
 

7.  Let op!   Bij rechts staand ruiterpaaltje gaat u 
R (pijl) over het zandpad.  Let op!  Na 15 m gaat u 
aan de 5-sprong bij ruiterpaaltje R over het 
ruiterpad richting  houten hek. Aan de 4-sprong 
bij het hek gaat u L over het ruiterpad.   Aan de 
ongelijke 4-sprong bij slingertoestel gaat u RD 
het zandpad omhoog.   Op de zandvlakte gaat u 
RD over het middelste brede zandpad. Aan de  
T-splitsing gaat u R over het zandpad dat meteen 
naar links buigt.  Vlak voor de zandheuvel gaat u 
aan de 3-sprong bij trimtoestel 9 L (trimparcours) 
over het bospaadje. Vlak vóór trimtoestel 12 gaat 
u R over het bospaadje en loop dan RD de steile 
helling omhoog met rechts de bosrand. Boven 
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L omlaag. Na 
20 m gaat u beneden aan de 4-sprong RD.  
Na 50 m gaat u aan de 4-sprong RD, met links de 
zandvlakte. Negeer zijpaden.   Aan het einde van 
de zandvlakte gaat u bij mountainbikepaaltje aan 
de omgekeerde Y-splitsing RD  over het 
zanderige bospaadje.   
 

8.   Aan de 3-sprong bij mountainbikepaaltje (rode 
pijl) gaat u L. (Hier komt u straks terug). Volg nu het 
hobbelige paadje langs de steilrand tot bij de 
uitkijktoren Herperduin.   Beklim nu de toren, 
waar u boven mooi uitzicht heeft over 
natuurgebied  Herperduin.  Loop dan hetzelfde 
paadje terug naar de 3-sprong bij 
mountainbikepaaltje en ga scherp L het holle 
zandpaadje omlaag.   Beneden aan de 4-sprong 
gaat u R over het brede bospad. Negeer zijpaden.  
Bij afsluitboom en wkp 13 steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u RD (Heesche 
Baan) over de asfaltweg. Na 150 m gaat u  L via 
de houten doorgang over het bospad.   Aan de  
4-sprong gaat u R door het hekje en volg het 
grindpad. U komt bij restaurant De Kriekeput, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken.  Het personeel 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.   
 

 


