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Ten zuiden van Tilburg ligt vlak bij de Belgische grens en buiten het dorp Hooge Mierde Boscafé Krek Wak
Wou. Doel van deze gemakkelijke en schaduwrijke boswandeling is het prachtig gelegen Zwartven. Na de
koffie wandelt u meteen de bossen in en hoort u alleen de vogels fluiten. U struint over bospaadjes en over
zandwegen langs bosranden en na 6,5 km bereikt u het fraaie Zwartven, midden in de heide. Hier staat ook
een zitbank, een genietplekje. Via leuke paadjes door de heide loopt u weer het bos in en daarna wandelt u
langs bosranden terug naar het fijne terras waar u kunt genieten van koffie met een warme wafel. Bij slecht
weer kan de zaak gesloten zijn, informeer dan even.

Startadres: Boscafé Krek Wak Wou, Weeldsedijk 2, Hooge Mierde. Tel: 06-22383833. Geopend: Dagelijks
vanaf 10.00 uur. Parkeer op de grote parkeerplaats Natuurpoort en loop 50 m RD, dan ligt rechts het café.

1535. HOOGE MIERDE 11,2 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R en na 20
m gaat u bij bordje “opengesteld” L over het
bospad. Na 25 m gaat u R over het bospad en na
15 m gaat u aan de 3-sprong RD. Na 200 m gaat u
voorbij zitbank aan de T-splitsing R richting
bosrand. Aan de volgende T-splitsing bij de
bosrand gaat u L over het graspad met links de
bosrand. Negeer zijpaden links. Na 700 m steekt
u de asfaltweg over en loopt u RD (ruiterroute)
tussen de paaltjes door over het bospad. Na 30
m gaat u aan de 3-sprong R over het bospad
langs een zitbank. Aan de T-splitsing, met rechts
een zitbank, buigt het pad naar links. Voorbij
houten bruggetje buigt het pad naar rechts. Aan
de 4-sprong gaat u L over de bosweg. Aan de 5sprong, met rechts een markeringspaaltje, gaat u
RD over het brede graspad.
2. Voorbij afsluitboom gaat u aan de 4-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 90 R (91) over de
zandweg. Aan de 3-sprong bij afsluitboom en
wkp 91 gaat u RD (92) en na 5 m gaat u L over het
smalle bospaadje Na 8 m gaat u aan de Tsplitsing R over het (duidelijke) bospaadje,
parallel aan de rechts gelegen bosweg. Aan de
4-sprong bij zitbank en afsluitboom gaat u L over
het brede graspad. Aan de 3-sprong gaat u RD.
Na 75 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl). Vlak
voor de T-splitsing buigt het pad bij zitbank naar
links over het paadje. Aan het eind gaat u RD
over de zandweg langs de bosrand. Negeer
zijpad links. Aan de ruime 3-sprong gaat u RD
over de brede zand- bosweg. Aan de schuine Tsplitsing gaat u L over de zandweg. Negeer
ruiterpad rechts richting enkele huizen.
3. Aan de 3-sprong bij bord “Stiltegebied” gaat
u bij afsluitboom L over de bosweg langs een

zitbank. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD over
de brede boslaan. Negeer zijpad links. Voorbij
afsluitboom gaat u aan de 4-sprong R (pijl) over
de bosweg door de bosrand. Steek de asfaltweg
over en loop RD (pijl) over de bosweg. Aan de
ongelijke 4-sprong bij wkp 92 gaat u RD (93).
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L
over de bosweg. Meteen daarna aan de 3-sprong
bij infobord gaat u bij afsluitboom R over het
bospad. Aan de 3-sprong op de grote zandvlakte
gaat u RD over het zandpad, met links de
bosrand.
4. Let op! Na 50 m, aan het eind van de
zandvlakte komt u aan een ongelijke 4-sprong,
met voor u twee paden en rechts een breed
zandpad. Neem hier het rechtse smalle paadje
RD (pijl/geel/rood) en na 3 m gaat u aan de Tsplitsing R. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat
u RD over het smalle paadje door de heide. Na
geruime tijd maakt het mooie paadje een bocht
naar links (wit-rood). Een eind verder ziet u links
het prachtige Zwartven waar enkele paadjes naar
toe lopen. Negeer zijpaadje rechts en even verder
passeert u een zitbank, een genietplekje na 6,5
km lopen.
Volg nog geruime tijd het mooie
paadje door de heide. Aan de ongelijke 5-sprong
bij wkp 93 gaat u L (94) over het bospad.
5. Aan de T-splitsing voor grote akker gaat u L
(pijl) langs de bosrand. Negeer zijpaden links en
blijf de bosrand volgen. Na geruime tijd gaat u
aan de 3-sprong bij afsluitboom RD (pijl).
Voorbij volgende afsluitboom gaat u aan de ruime
3-sprong bij wkp 94 L (95) over de bosweg. Aan
de Y-splitsing bij wkp 95 gaat u bij afsluitboom L
(92) het weiland in en loop RD met rechts de
bosrand.

Voorbij alweer een afsluitboom gaat u aan de Tsplitsing R (pijl) langs een infobord en zitbank.
Negeer zijpad links. (U verlaat de gele pijl). Negeer
volgende bosweg rechts. Aan de T-splitsing bij
bord Zwartven gaat u L (Eendegoor) over de
asfaltweg. Na 150 m gaat u R (pijl) over het
bospad. Negeer zijpaden en blijf zeer geruime
tijd het pad langs en door de bosrand RD volgen.
6. Aan de 4-sprong bij slootje en markeringspaal
gaat u RD met rechts een grote akker en links de
bosrand. (U verlaat de gele pijl). Aan de ruime 3sprong gaat u L en na 15 m gaat u R (wit-rood)
over het bospaadje langs een zitbank. Aan de 3sprong bij wkp 97 gaat u R (69). Voorbij oude
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L (pijl) over
de brede zandweg. Aan de 3-sprong bij berk gaat
u R (pijl) over de zandweg met rechts de grote
akker. Let op! Na 100 m ziet u rechts een greppel
en 10 m verder gaat u L over het bospaadje. Na 5

blz 3 van 3
m gaat u aan de T-splitsing R en u loopt
evenwijdig aan de rechts gelegen zandweg.
7. Aan het eind gaat u L over de zandweg.
Meteen daarna steekt u de asfaltweg over en gaat
u schuin L (pijl) over het bospaadje. Aan de 4sprong, met rechts de zandweg, gaat u RD. Aan
de volgende 4-sprong gaat u ook RD over het
smalle paadje. Aan het eind aan de 5-sprong
neemt u de tweede bosweg L. (Dus de brede
bosweg). Na 50 m gaat u aan de 4-sprong met
trimtoestel RD. Aan de volgende 4-sprong gaat u
RD. Aan de schuine 4-sprong bij stalen
afsluitboom gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u
L en dan komt u rechts bij krek Wak Wou, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. Er is een mooi terras. De
warme wafel met slagroom is een aanrader! De
vriendelijke uitbater 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.

