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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,75 km  2.15 uur  14 m 14 m 

 
 
 
Ten zuiden van Bladel ligt midden in de bossen Hotel – Restaurant De Tipmast. Tijdens deze gemakkelijke 
wandeling, wandelt u door de bossen van de Kroonvensche Heide en passeert u de drie mooie 
Kroonvennen.  Dan loopt u over de Peelsche Heide, die in augustus in bloei staat en passeert u de 
Reuselsche kei die 500 miljoen jaar oud is. Na 6,7 km lopen passeert u bij een ven een picknickbank om te 
pauzeren. U volgt een bosweg en dan wandelt u een mooi rondje om het schitterende Neerven.  Dan loopt 
u door de bossen terug naar het restaurant met fijn terras.  
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Startadres:  Hotel – Restaurant Tipmast, De Tipmast 48a, Bladel. Tel: 0497-381810. Geopend: Dagelijks 
vanaf 08.00 uur.   Parkeer aan de rechterzijde van de weg. 
 

 

 
1621. BLADEL 9,8 km 

 

1.   Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R en meteen R over de klinkerweg langs 
het terras.  Negeer twee zijwegen links en aan de 
4-sprong gaat  L (1 t/m 21).  Aan de 4-sprong gaat 
u R ( 10 t/m 21). Voorbij huisnr. 10 gaat u aan de 
Y-splitsing L. Aan de 3-sprong met wkp. 78 gaat u 
RD (79) langs de witte slagboom. Aan de  
Y-splitsing gaat u R, u verlaat de gele pijl.  Aan de 
3-sprong gaat u R. Let op! Neem het eerste 
smalle bospaadje L en na 50 m gaat u aan de  
3-sprong R.   Na 20 m gaat u aan de 3-sprong RD. 
Aan de T-splitsing met een bosweg gaat u even L 
en na 10 m gaat u aan de 3-sprong R het bospad 
in.   Bij de bosrand volgt u RD het pad, met rechts 
een akker en volg daarna weer RD het bospad.   
Aan de 4-sprong gaat u RD.   
 
2.   Negeer alle zijwegen en aan de T-splitsing 
gaat u R.   Aan de volgende T-splitsing gaat u L 
door een houten doorgang en dan meteen aan de 
3-sprong R (pijl) over het graspad langs de 
greppel.  Aan de 4-sprong met een zandweg gaat 
u even R en na 5 m gaat u bij bord De 
Kroonvennen L het pad in. Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD, met links het Tjopvenneke 
dat in de zomer kan opdrogen. Voorbij een 
doorgezaagde boomstam gaat u aan de  
T-splitsing L over het brede zandpad. Aan de  
3-sprong met 2 palen en links het Klein Kroonven 
(kan ook opdrogen in de zomer) gaat u RD.   Aan 
de 4-sprong gaat u L (pijl) over het smalle 
mountainbikepaadje.  
 
3.   Aan de ongelijke 4-sprong, met wkp. 47, gaat 
u R (45) het bospad in, langs een afgezaagde 
boom.  Aan de Y-splitsing gaat u R (pijl) en dan 
ziet u links het mooie Kroonven.  Negeer zijpad 
rechts en aan het einde van het ven buigt het pad 
naar links. Aan de 3-sprong gaat u R (pijl) en 
voorbij afgezaagde boom gaat u aan de  
T-splitsing voor een akker L (pijl) over de 
veldweg.   Aan de 4-sprong met wkp. 45 gaat u R 
(46).   Aan de T-splitsing voor de bosrand gaat u 
L, u verlaat de gele pijl.  Aan de 3-sprong gaat u R 
het bospad in langs de slagboom. Aan de  
3-sprong gaat u RD (r82).   Aan de 4-sprong gaat 
u ook RD (r82).  Negeer zijpad rechts en aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD.  Aan de 4-sprong 

met r82 gaat u RD, door het heidegebied. (U bent 
nu in de cirkel op de routekaart).   
 
4.   Aan de T-splitsing met wkp. 42 gaat u R (41).    
Aan de eerste 4-sprong gaat u R.  (Als u hier even 
RD loopt kunt u links naar de Reuselse kei lopen die 
500 miljoen jaar oud is, een prima zitplek na 5,2 km 
lopen).   Aan de 3-sprong met fietsknooppunt 15 
gaat u RD (14) over de asfaltweg. Waar links het 
bos begint gaat u L over de veldweg, met rechts 
de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u R over de 
bosweg en aan de T-splitsing L over de 
asfaltweg. Neem de eerste bosweg R langs de 
houten slagboom. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl 
achterkant) het bospad in. Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u L (pijl) en negeer meteen zijpad 
rechts.   Aan het einde, bij de asfaltweg, neemt u 
het tweede bospad R (pijl) langs de wit/rode 
afzetting. U komt bij een picknickbank, een fijne 
pauzeplek na 6,7 km.   
 
5.   Kort daarna gaat u aan de 3-sprong tegenover 
het vennetje R het bospad in. Aan de ongelijke  
4-sprong met een bosweg gaat u RD (pijl 
achterkant) over het smalle bospad. Na 10 m gaat 
u aan de 4-sprong RD.  Aan de T-splitsing gaat u 
L (pijl). Aan de T-splitsing gaat u R over het 
zandpad, u verlaat de gele pijl. Let op! Na ca.  
50 m neemt u het eerste smalle bospaadje L door 
het naaldbos en na 40 m buigt u bij de rechts 
gelegen greppel haaks naar links over het 
golvende bospad.    Het pad buigt dan haaks naar 
rechts en aan de 3-sprong gaat u RD.  Negeer 
zijpad links en aan de 4-sprong met r85 gaat u RD 
(r86) over het ruiterpad.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (r86).    Aan de ruime 4-sprong met schuilhut 
en picknickbank en r86 gaat u RD (r40) over de 
zandweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD.    
 
6.    Aan de volgende 3-sprong gaat u even R en 
dan meteen bij wkp. 13 L (19) over het fietspad.   
Let op! Neem het eerste pad R (Wandelaars 
toegestaan) en voor het prachtige Neerven gaat u 
R over het pad rond het ven.    Na geruime tijd 
negeert u bospad rechts en dan passeert u een 
zitbank met mooi uitzicht op het ven, een 
genietplekje! Aan de 3-sprong met zitbank en 
gebouw gaat u RD langs het ven.     
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Neem de eerste houten doorgang R en ga dan R 
over de bosweg, evenwijdig aan het rechts 
gelegen fietspad. Negeer zijwegen, aan de  
4-sprong met wkp. 19 gaat u RD (17).   Negeer alle 
zijwegen en dan wordt de weg een klinkerweg.  

Negeer zijpaden en aan de T-splitsing gaat u L 
naar De Tipmast, de sponsor van deze wandeling, 
waar een fijn terras is.  Aanrader bij de koffie is 
de zelfgemaakte Bastogneijstaart!   Als u iets wilt 
eten is de maaltijdsalade aan te raden! 

 
  
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. 


