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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,70 km  2.10 uur  21 m 23 m 
 

Ten noorden van Vessem ligt op een mooie en rustige locatie Boerderijterras De Spekdonken, met prachtig 
terras. Tijdens deze gemakkelijke boswandeling, struint u geruime tijd over leuke bospaadjes van 
Buikheide en dan wandelt u langs het Grootmeer, waar ook een picknickbank staat om te pauzeren. U 
beklimt een mooi uitkijkplatform met prachtig uitzicht op het meer en dan loopt u over een vlonderpad.  De 
terugweg wandelt u langs mooie bosranden en via een voetpad loopt u terug naar het terras. De zaak staat 
bekend om de vriendelijke prijzen. Er is ook boerderij-ijs verkrijgbaar.   Het Grootmeer kan na een droge 
zomer opdrogen.  U kunt ook starten bij de parkeerplaats aan het meer en dan halverwege fijn pauzeren bij 
De Spekdonken, start dan bij punt 4.  
 

 
 

Startadres:  Boerderijterras De Spekdonken, Heikesestraat 8a, Vessem. Tel: 06-57748888.  Geopend: 
Dagelijks van 09.00 tot 21.00 uur.  
 

Startadres:  Parkeerplaats Grootmeer, Merenweg 2a, Wintelre.  Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L 
en volg punt 4.  
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1.   Met uw rug naar het gebouw en terras gaat u 
L over de parkeerplaats.  Aan de 4-sprong, bij de 
inrit naar de camperplaats, gaat u RD over het 
pad, dat meteen naar links buigt. Aan de 
asfaltweg gaat u R. Na 250 m gaat u aan de  
3-sprong, bij huisnr. 2, L over de veldweg met 
rechts de bosrand.  Waar na 200 m rechts het 
hoge bos ophoudt en een lager bos begint, gaat u 
aan de 3-sprong R over het graspad tussen de 
paaltjes door. Aan de 3-sprong gaat u RD over 
het mountainbikepad. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD (groene pijl). Aan de T-splitsing gaat u 
L, evenwijdig aan de rechts gelegen bosweg.  
Aan de 4-sprong gaat u R en meteen daarna aan 
de 4-sprong bij ruiterknooppunt 62 gaat u RD  
(rr. 63). Aan de volgende 4-sprong gaat u RD  
(rr. 63). Negeer zijpad links en rechts.  Negeer 
nog een graspad rechts.   
 

2.  Circa 30 m verder gaat u aan de 3-sprong, bij 
markeringspaal, L. Negeer zijpaadje links (blauw). 
Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L en na 10 m 
gaat u R over het bospad, door het naaldbos.  
Aan de 4-sprong bij blauw paaltje gaat u RD.  Aan 
de T-splitsing gaat u R over  het zandpad.  Aan de 
3-sprong, bij blauw paaltje, gaat u RD. 50 m 
verder, aan de Y-splitsing bij volgend blauw 
paaltje, gaat u L.   Aan de 4-sprong met trimbaan 
gaat u RD langs de hoge naaldbomen.  Aan de  
3-sprong bij blauw paaltje gaat u RD, met rechts 
een greppel.  Aan de 4-sprong gaat u L.  Aan de 
T-splitsing gaat u R over de bosweg en dan gaat 
u meteen R over het  smalle bospaadje. Steek de 
bosweg over en loop  RD.  Aan de 4-sprong gaat 

u verder RD.  Aan de 4-sprong bij blauw paaltje 
gaat u RD, door het hoge naaldbos.   
 

3. Aan de volgende 4-sprong gaat u L over het 
brede pad.   Voorbij het bord “Trimparcours” gaat 
u aan de 4-sprong R over de zandweg.  Negeer 
zijpaden. Voorbij  Bosschuur De Meren steekt u 
de doorgaande weg en fietspad over en loopt u  
RD (pijl) over het bospad.  Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD over de klinkerweg en 
meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L over 
de zandweg, met links de parkeerplaats.     
 

4. Loop RD langs de slagboom en 50 m verder 
gaat u aan de 4-sprong  RD.   Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 10 gaat u RD (9).  Waar 
rechts de reling ophoudt, gaat u  R over het 
zandpad met uitzicht op het Grootmeer, dat soms 
droog kan staan.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD. Bij de picknickbank, een fijne 
pauzeplek na 5 km lopen, gaat u R, met rechts het 
meer.   
 

(Omdat het 19 ha grote ven, dat een beschermd 
natuurmonument is, niet verzuurd is, heeft het een 
bijzondere plantengroei). 
 

Aan de 3-sprong met paal gaat u RD.   Vlak voor 
de heuvel gaat u L het pad omhoog langs de 
reling en boven komt u op het uitkijkplatform met 
mooi uitzicht op het Grootmeer. Loop de trap af, 
ga L en meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD over het grindpad.      
 

5.   Aan de T-splitsing gaat u R over het mooie 
vlonderpad en volg dan het bospad.   

https://www.de-spekdonken.nl/
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Voorbij vijver gaat u  aan de ruime Y-splitsing, 
met rechts een zitbank, L.  Voorbij slagboom gaat 
u aan de doorgaande weg L over het fietspad.  Na 
200 m gaat u L over de bosweg.  Aan de 4-sprong 
bij wkp 8, gaat u R (79).  Na 100 m gaat u aan de 
3-sprong, vlak voor greppel, L over het bospad. 
Aan de T-splitsing bij bosrand gaat u R.   Aan de 
3-sprong gaat u RD.  Aan de 4-sprong bij wkp 79 
gaat u R (89) over het pad, met links een diepe 
greppel.   Aan het einde steekt u het fietspad en 
de weg over en gaat u bij afsluitboom RD (rr. 62).   
Negeer zijpad rechts. Aan de 4-sprong bij wkp  89 
gaat u RD (37), met links de greppel.  Aan de  
3-sprong, bij ijzeren paal, gaat u RD. Bij volgende 
ijzeren paal negeert u zijpad rechts. Aan de  
3-sprong gaat u RD (gele pijl).  Negeer zijpad 
rechts.   

6.   Aan de 3-sprong gaat u RD en ga dan meteen 
aan de Y-splitsing bij zitbank R over de veldweg, 
met links een akker. Aan de 5-sprong bij 
schuilhut en wkp 36 gaat u R (rr. 61) over de 
asfaltweg (dus de tweede weg rechts) en negeer 
meteen fietspad rechts.  Negeer zijpaden. Aan  de 
3-sprong bij huisnr. 2 gaat u RD. Negeer het 
eerste paadje links en bij bord “De Spekdonken” 
gaat u L over het pad. Bij de camperplaats neemt 
u het eerste pad R langs een balk (open en dicht 
maken) en loop RD naar het mooie terras van De 
Spekdonken, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Aanrader is 
het huisgemaakte stoofvlees en de puntzak friet 
is ook in trek. 

  
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. 


