
 1634. REUSEL 9,6 km 
www.wandelgidsbrabant.nl 

www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,60 km  2.10 uur  7 m 7 m 

 

http://www.wandelgidsbrabant.nl/
http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Ten zuiden van Reusel ligt in een landelijke omgeving IJsboerderij Fabor. Tijdens deze gemakkelijke en 
bosrijke wandeling, wandelt u eerst naar de Januskop, een bijzonder beeld met twee gezichten en dan 
loopt u naar de kleine en grote cirkel, ook bijzonder plekken (zie routebeschrijving). U passeert de 
Reuselse Kei van 500 miljoen jaar oud, de Stenen der Zaligheden en dan wandelt u naar de Kroonvensche 
Heide met de mooie Kroonse Vennen. U struint weer even door de bossen en dan loopt u rond het 
prachtige Neerven. Via een verrassend pad loopt u terug naar de ijsboerderij met ambachtelijk zelfgemaakt 
ijs van de melk van eigen koeien.  
 

 
 

Startadres:  IJsboerderij Fabor,  Hamelendijk 5, Reusel.  Tel: 06-55785073. Parkeer langs de weg in de 
berm. Openingstijden zie website https://faborijs.nl. 

 

 
 

1634. REUSEL 9,6 km 
 

1.   Met uw rug naar de ijsboerderij gaat u L over 
de asfaltweg. Negeer na 400 m veldweg links.  
100 m verder gaat u aan de 3-sprong, bij 
wandelknooppunt (wkp) 11, R (2) over de 
veldweg, met links de bosrand. Na 150 m, vlak 
voor  greppel, gaat u over het eerste bospad L, 
met rechts dus de greppel. (Let op 
mountainbikers). Aan de 3-sprong, waar het 
mountainbikepad naar links buigt, gaat u RD door 
de greppel en na 20 m gaat u aan de T-splitsing R 
(rr. 85) over het zandpad/asfalt- fietspad.  Aan de 
5-sprong, waar het fietspad naar rechts buigt, 
gaat u RD over het bospad. Negeer zijpaden 
rechts en na bijna 200 m, voor enkele takken, 
buigt het pad haaks naar links. Let op! Het pad 
begint te golven en dan ziet u rechts in het bos 
een wit bordje van het trimparcours. Ca. 10 m 
verder passeert u rechts een omgevallen 
boomstam en dan gaat u  meteen R.   
 

2. Na 50 m gaat u aan de T-splitsing R over het 
brede zandpad. Rechts passeert u weer het witte 
trimbordje en meteen daarna gaat u aan de  
3-sprong RD. Na 50 m gaat u L (zwarte pijl) over 
het bospad). Vlak voor de asfaltweg buigt het 
bospad naar links met rechts de asfaltweg.  
Let op! Waar het pad weer naar links buigt, neemt 
u het eerste bospaadje R.  Aan de ongelijke  
4-sprong. bij Infobord en het beeld van Januskop, 
kijkend richting Dommel en Maas,  gaat u RD (pijl) 
het bospad omlaag.  
 

(Deze Januskop verwijst naar de Romeinse god 
Janus, het oeroude symbool voor tegenstellingen en 
overgangen.   
 

De sculptuur heeft aan de ene kant een ernstig 
kijkend bebaard mannengezicht en aan de andere  
zijde een mooi vrouwengezicht.   
 

Het beeld staat op 32 m boven de zeespiegel precies 
op de waterscheiding van Schelde en Maas. Het 
vrouwengezicht kijkt richting België, waar het water 

via de Neten en de Schelde naar de Noordzee 
stroomt. Het mannengezicht kijkt uit over het water 
van het Waterschap De Dommel waar het water van 
de beken Reusel en Raamsloop uiteindelijk in de 
Dommel stroomt en via de Maas in de Noordzee 
uitmondt).    
 

Aan de 3-sprong met rechts een kikkerpoel gaat u 
RD langs de picknickbank. U loopt hier in de 
kleine cirkel. Aan de 4-sprong bij asfaltweg neemt 
u het tweede bospad L (pijl).  Negeer zijpad links 
en 10 m verder gaat u aan de ongelijke 4-sprong 
R (pijl).  Na bijna 300 m gaat u aan de T-splitsing 
gaat u R. (U verlaat de gele pijl).  Aan de T-splitsing 
gaat u L over de asfaltweg.   
 

3. Na 200 m neemt u de eerste bosweg R en vlak 
daarna aan de T-splitsing, voor akker, gaat u L 
over het graspaadje met links de bosrand. Aan de 
T-splitsing gaat u R over de asfaltweg. Aan de  
3-sprong, bij infobord “Peelse  Heide”, gaat u bij 
afsluitboom RD over de veldweg.   
 

(U loopt hier over de grote cirkel. De cirkels hebben 
te maken met een reis naar Parijs.  Het is een kopie 
van Place de l’Etoile en de Place de la Concorde met 
daartussen de Champs Elysées).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (zwarte pijl).  
 

(Als u hier aan de 4-sprong R gaat en dan meteen L 
over het fietspad loopt, komt u meteen rechts bij de 
1240 kilo wegende Reuselse Kei, die 550 miljoen jaar 
oud is! Deze grote zwerfsteen is echter niet met de 
gletsjers meegekomen, maar met de vroegere loop 
van de Maas, waar hij in een grote ijsschots was 
vastgevroren.)  
 

Aan de 4-sprong, met rechts de Stenen der 
Zaligheden, gaat u RD.  
 

(De Stenen der Zaligheden is een formatie van 8 
keien op een bijzondere manier gerangschikt.  Het 
gaat om 8 Kempendorpen die al 200 jaar bekend 
staan als de Acht Zaligheden). 

https://faborijs.nl/
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U passeert 200 m verder links twee zitbanken met 
uitzicht op een mooi vennetje.  Aan de 4-sprong 
bij ruiterknooppunt 82 gaat u R (rr. 73).   Negeer 
zijpaden. Na 600  m, voorbij slagboom, gaat u aan 
de T-splitsing L over de zandweg. (U verlaat hier 
rr. 73).    
 

4. Na bijna  200 m gaat u aan de 3-sprong R over 
de veldweg, gelegen tussen akkers. Aan de 
bosrand gaat u aan de 3-sprong, bij wkp 45, L 
(47). Na ruim 50 m gaat u aan de 3-sprong bij  
doorgezaagde boomstam R over het bospad.   
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L (pijl) en 
volg het mooie paadje met rechts het Kroonven.  
Negeer zijpaadje links.  Aan het einde van het ven 
gaat u aan de 3-sprong L (pijl).  
 

(Als u hier R naar de overkant van het ven loopt, kunt 
u fijn pauzeren op de liggende boomstammen).   
 

Vlak daarna, aan de T-splitsing bij wkp 47, gaat u 
L (14) over het smalle pad, evenwijdig aan het 
bredere pad. Na ruim 150 m gaat u aan de  
5-sprong R (pijl) over het brede zandpad en 100 m 
verder passeert u rechts het Klein Kroonven. Aan 
de 3-sprong gaat u RD. (U verlaat de gele pijl). Na 
300 m, vlak voor 4-sprong, gaat u bij 
doorgezaagde boom R  over het smalle paadje 
met een eindje verder rechts het Tjopvenneke.  
Aan de Y-splitsing gaat u L.   
 

5. Aan de T-splitsing bij infobord “De 
Kroonvennen” gaat u L, evenwijdig aan de 
bosweg. Aan de 3-sprong bij zitbank, 
oorlogsmonument en wkp 15, gaat u RD (78).  
 

(Dit monument is hier in 1992 geplaatst t. h. a. de 
verzetsmannen Willem K. Flipse en Harm C.M. 
Freericks, die hier op 20 sept. 1944, met de 
bevrijding in zicht, door Duitse parachutisten op 
gruwelijke wijze zijn vermoord. Beide mannen 
werden ervan verdacht helpers te zijn van de in Oost-
Brabant opererende verzetsorganisatie Partizanen 
Actie Nederland (PAN), die tijdens de operatie 
Market Garden, het geallieerd offensief van 17 tot 26 

sept. 1944, neergekomen paratroepers begeleidden. 
Vermoedelijk zijn zij betrapt bij het doorzoeken van 
een Britse carrier, waarbij de blauwe overall van een 
van hen en een PAN-armband, voor de 
terugtrekkende Duitse bezetter een aanwijzing was 
dat ze met  partizanen te maken hadden).   
 

Na 200 m, tegenover rechts gelegen weiland, gaat 
u bij bordje “Brabantse Kempen” L tussen de 
paaltjes door. 100 m verder gaat u aan de  
T-splitsing R.  Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u 
L over de half verharde bosweg.  Negeer zijpad 
rechts naar afsluitboom.  Aan de 4-sprong gaat u 
RD (rr. 40). Aan de 3-sprong, bij groene pijl, gaat 
u RD. Bijna 100 m verder, aan de 3-sprong bij 
mountainbikepaal, gaat u R en dan meteen aan de 
4-sprong RD over het brede bospad. Negeer 
zijpad rechts.  Aan de T-splitsing gaat u L over 
het fietspad.   
 

6. Neem de eerste houten doorgang L 
(wandelaars toegestaan) en ga L over het pad 
langs  de prachtige visvijver genaamd Neerven. 
(Stoor niet de vissers en laat geen rommel achter).    
Aan de 3-sprong bij schuilhut gaat u RD. Bij 
zitbank, een  genietplekje, buigt het pad naar 
links  en negeer dan meteen zijpad links.  Aan het 
einde van het ven buigt het pad rechts terug en 
neem dan het eerste bospaadje L. Aan de  
T-splitsing gaat u L over het betonplaten fietspad.   
Aan de 4-sprong, bij wkp 13, gaat u R en ga dan 
meteen L over de zandweg. Let op! U passeert 
rechts een greppel en dan gaat u meteen R over 
het brede graspad, met rechts de greppel.  Aan 
het einde steekt u RD de greppel over en gaat u L. 
Loop nu naar de rechter hoek van de afrastering 
en ga hier R over het smalle paadje langs de 
afrastering, met links het bos.   Aan het einde van 
het bos gaat u L en volg dan RD de veldweg.  Aan 
het einde gaat u R over de asfaltweg en dan komt 
u bij  IJsboerderij Fabor, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog van een heerlijk ijs kunt 
genieten of een lekker kop koffie.  

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. 


