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Ten noorden van Deurne ligt in de rustige buurtschap Groot Bruggen het mooie boerderijterras van Het 
Boerenhuis. Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling wandelt u eerst door de bossen naar het 
prachtige Buntven en via een rustig weggetje loopt u naar de recreatieplas Berkendonk. Hier struint u langs 
de mooie stranden en aan de andere zijde wandelt u terug langs de Oude Aa met prachtige uitzichten op het 
meer.  U volgt een graspad langs de Vlier (In de zomer kunnen er brandnetels staan, lange broek aanbevolen) 
en dan loopt u door de bossen terug naar het mooie terras.  U kunt ook starten op de parkeerplaats bij de 
recreatieplas (Raktweg) en dan fijn pauzeren bij Het Boerenhuis, start dan bij punt 3. 
 

 
 

Startadres: Het Boerenhuis, Bruggenseweg 10, Deurne.  Tel: 0493-782285. Dagelijks open vanaf 10.30, 
(winter vanaf 11.30 uur) weekend vanaf 10.00 uur, maandag gesloten. Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,28 km 2.20 uur  8 m  8 m 
 

 
 

1505. DEURNE – Groot Bruggen 10,3 km 
 

1.    Vanaf de parkeerplaats gaat u L langs de 
doorgaande weg en een eindje verder steekt u de 
Vlier over.  Voorbij huisnr. 13 gaat u aan de 3-
sprong bij ruiterknooppunt (rkp) 45 R rr (51/gele 
pijl/ Klein Bruggen). Voor ijzeren poort gaat u R 
(pijl) over de veldweg.  Aan de 3-sprong gaat u bij 
stalen afsluitboom L (pijl) over het bospad.  Aan 
de 6-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 7 gaat u 
R (8) over het bospad. (Dus het tweede pad van 
rechts).  Aan de 4-sprong gaat u RD.  (U verlaat de 
gele pijl).   Negeer zijpaadjes. Aan de ruime 4-
sprong gaat u RD.  Aan de volgende 4-sprong 
gaat u L (gele pijl).  Negeer meteen zijpaadje links 
en ga RD door het klaphek.  Bij wkp 9 gaat u L (5) 
over het zandpad langs de zitbank en met rechts 
het prachtige Buntven.   
 

(Het Buntven is een afgesneden bocht van 
de Bakelse Aa en is ontstaan in de laatste ijstijd 
(heeel lang geleden). In de winter vriest het ven zeer 
snel dicht en wordt er volop geschaatst). 
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Aan de 
Y-splitsing gaat u R.  Meteen daarna gaat u aan 
de T-splitsing R richting het ven.   
 

2.   Aan de 3-sprong gaat u R met rechts het ven. 
Negeer na 30 m zijpad/klaphek links.  Blijf op het 
rechtse pad. Aan de 4-sprong bij infobord en 
zitbank gaat u R verder langs het ven.  Aan het 
eind van het ven buigt het pad naar rechts. Bij 
markeringspaaltje met gele pijl gaat u 10 m verder 
scherp L het zandpaadje omhoog (zie 
routekaartje).   Loop RD door het klaphek en dan 
gaat u aan de ruime 4-sprong RD over het brede 
zandpad.  Aan de 4-sprong bij rkp 56 gaat u RD 
(rr 57).  Voorbij afsluitboom gaat u aan de 
kruising RD (Raktweg).  Vlak voor de brug gaat u 
aan de 3-sprong bij wkp 25 RD (28) over de weg, 

die u geruime tijd RD volgt. Aan de 3-sprong gaat 
u RD (pijl) over het fietspad.    
 

3. Na 100 m gaat u bij picknickbank R over het 
tegelpad en ga dan L over het gras langs het 
mooie zandstrand van de Recreatieplas 
Berkendonk, een voormalige zandgroeve.  
 

(U kunt ook over het strand langs de waterkant lopen.      
 

Let op! Mensen met honden zijn niet toegestaan 
langs het strand en dienen het fietspad te blijven 
volgen. Ga dan verder bij **** in dit punt).    
 

Voorbij de laatste zitbank, een mooie pauzeplek 
na 5 km, loopt u RD richting stenen gebouw met 
de blauwe deuren.  **** Voorbij dit gebouw en 
ijzeren doorgang gaat u R over het fietspad langs 
het meer.  Bij het volgende zandstrand gaat u R 
over het grasveld.   Let op!   Circa 20 m voordat u 
bij het stenen gebouw komt met de blauwe deur, 
gaat u scherp L over het tegelpad.     
 

4.   Neem nu bij bordje “opengesteld” het eerste 
bospad R en houd rechts aan door het bos. Aan 
de T-splitsing gaat u R over het brede grindpad.  
Voor het meer buigt het pad naar links (pijl).   Bij 
houten hek gaat u door het klaphek en volg de 
veldweg.  Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 26 R (25).  Negeer eerste betonnen brug 
links.   (Rechts heeft u prachtige doorkijkjes op het 
meer).     Neem nu de volgende betonnen brug L 
(pijl) over de Oude Aa en ga dan R over het 
graspad met rechts de beek.         
 

5.  Let op! Waar voor u een smal bos begint (zie 
routekaartje), gaat u L door het weiland (geen 
pad) en na 30 m gaat u L het paadje door de 
greppel omhoog het bos in.  Ga dan meteen aan 
de T-splitsing L over het smalle bospaadje.      
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(Kan in de zomer flink begroeid zijn).   Voorbij mooie 
doorkijk aan de linker kant buigt het pad naar 
rechts langs de bosrand.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD langs de bosrand.  Aan de asfaltweg gaat u L.  
Negeer doodlopende weg links en 20 m verder 
gaat u vlak voor brug bij zitbank R (pijl) over het 
graspad langs de Vlier.  Negeer twee houten 
bruggen links en volg RD het graspad langs de 
afrastering.  Links ziet u een farm met fazanten en 
kalkoenen. 
 

(In de zomer kan hier hoog gras staan en mogelijk 
ook brandnetels.  U kunt dan rechts over de draad 
stappen en door het weiland struinen of via het 
eerste bruggetje over de linkeroever lopen langs de 
beek).           
 

Het pad loopt nog een stuk langs de bosrand.  

 
 

6.   Bij kleine stuw met stroomversnelling gaat u 
R (pijl) over het graspad en ga dan meteen L over 
het pad.  Aan de 4-sprong met bosweg gaat u RD 
en na 15 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 8 L (7) 
over het bospaadje.    Aan de volgende 4-sprong 
gaat u L. (U verlaat de gele pijl).  Aan de T-splitsing 
gaat u R over de bosweg.  Voorbij de afsluitboom 
gaat u aan de T-splitsing bij rkp 51 R (rr 45).  Aan 
de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD. Bij ijzeren 
hek gaat u L (pijl) over de asfaltweg.  Aan de T-
splitsing gaat u L (pijl) en een eindje veder komt u 
rechts weer bij Het Boerenhuis, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken.   

  
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.   

 


