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Ten noordwesten van Vessem ligt in een landelijk gebied de B&B en terras Stamine D’n Eigenwijze. Tijdens
deze gemakkelijke wandeling struint u al meteen een mooi stuk over de Landschotse Heide en dan wandelt u
een prachtig stuk door een beboste strook langs de Grote Beerze. Via een pad loopt u naar de buurtschap
Westelbeers en dan loopt u over de Landschotse Heide naar de uitkijktoren, waar u prachtig uitzicht heeft op
het Wit Hollandven. Een stuk verder passeert u het mooie Berkven en via mooi natuurgebied loopt u terug
naar het leuke terras voor een drankje of een hapje. Onderweg staan genoeg zitbanken voor een pauze.
Startadres: Staminee D’n Eigenwijze, Keijenhurkseweg 1, Vessem. Tel: 06-20064792. Geopend: vrijdag van
10.00 tot 17.00, zaterdag van 09.00 tot 17.00, zondag van 09.00 tot 18.00 uur. Parkeer op de parkeerplaats.
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1497. VESSEM 10,1 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L over de
asfaltweg. Negeer zijpaden. Aan de ongelijke
4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 31 gaat u via
draaihekje RD (30) over de veldweg. Voorbij
bruggetje en klaphek volgt u RD (wit-rood) de
veldweg. Bij infobordje passeert u links enkele
oefenbommen. Na geruime tijd passeert u bij
houten hek een klaphek en volgt u RD (wit-rood)
het bospad. Bij huis volgt u RD de grindbosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (wit-rood).
Aan de volgende 3-sprong, circa 30 m vóór
afsluitboom, gaat u R (pijl) bij groot infobord door
het klaphek en volg het pad over de Landschotse
Heide. Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong RD
(pijl).
2. Aan de 3-sprong bij wkp. 91 gaat u RD (90). Na
50 m gaat u aan de 3-sprong L over het graspad.
Aan de T-splitsing voor afrastering gaat u R over
de veldweg. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat
u RD. 50 m verder gaat u voorbij zitbank L (pijl)
via klaphek over het bospad.
Voorbij de
afsluitboom gaat u aan de ruime 4-sprong bij
wkp 90 RD (97). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl)
langs de hoge afrastering. Aan de T-splitsing
gaat u L over het fietspad. Na 30 m gaat u aan de
3-sprong R (pijl/Schepersweg). Aan de 3-sprong
bij wkp 97 gaat u RD (88).
3. Vlak vóór de brug over de Grote Beerze gaat u
bij wkp 97 R (88) over het pad langs de
picknickbank, een fijne eerste pauzeplek. Na 50 m
gaat u aan de 3-sprong L (pijl) over het paadje
langs de Grote Beerze. Meteen voorbij de stalen
brug gaat u aan de 3-sprong R (pijl) over het
bospaadje door het mooie beboste dal van de
Grote Beerze. Aan de 3-sprong gaat u R (pijl). Na
geruime tijd steekt u via stalen brug de beek over
en volg het mooie pad. U passeert links een
zitbank aan de beek. Let op! Een eind verder
steekt u een greppel over.
(Staat het water te hoog, ga dan R en na 30 m kunt u
L via een stalen bruggetje de greppel oversteken).
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4. Voorbij zitbank en houten doorgang gaat u
aan de T-splitsing bij wkp 88 R (55) over de
zandweg. Voorbij de kippenfarm gaat u aan de
ongelijke 4-sprong bij wkp 55 RD (56) door het
klaphek en volg het graspad langs de afrastering.
Neem het eerste graspad L en loop om het
vijvertje heen. Bij picknickbank gaat u L verder
over het hoofdpad. Voorbij klaphek en zitbank
steekt u schuin rechts de doorgaande weg over
en loopt u RD (Kromvensedijk) over de
doodlopende asfaltweg. Negeer zijpaden en volg
het bospad langs de bosweg. Aan de 4-sprong
bij infobord gaat u RD, via klaphek, het zandpad
omhoog. Na 25 m gaat u aan de T-splitsing bij
flinke boom L (wit-rood). U bent weer op de
Landschotse Heide. Aan de 3-sprong gaat u RD
en 10 m verder gaat u voorbij klaphek meteen R
over het zandpad tussen de paaltjes door naar
het ven. Wandel over het zandstrand langs het
mooie Wit Hollandven en volg dan RD het
zandpad tot bij de uitkijktoren. (
(Boven heeft u mooi uitzicht. Bij de uitkijktoren staat
ook een mooie schuilhut, een mooie pauzeplek).
5. Vanaf de trap van de uitkijktoren loopt u RD
over het grindpad en na 10 m gaat u bij infobord
R (pijl) over het grindpad met links een akker.
Aan de 3-sprong, waar de bosweg naar links
buigt, gaat u RD (pijl) tussen twee paaltjes door.
Aan de 4-sprong, bij wkp 81, gaat u RD (31). Bij
picknickbank en infobord gaat u voor het mooie
Berkven naar links (pijl). Na 100 m buigt het
grindpad naar rechts (pijl). Volg geruime tijd het
grindpad door het natuurgebied. Voorbij infobord
gaat u aan de 4-sprong, bij wkp 31, L over de
asfaltweg. Negeer zijpaden. U komt rechts weer
bij het mooie terras, de sponsor van deze
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken.
De vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u
van de wandeling vindt. Proef eens de specialiteit
Brownie met 2 bolletjes ijs en slagroom! Heeft u
echte honger, neem dan het 12 uurtje!
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