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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,50 km  2.25 uur  7 m 7 m 

 
Ten noorden van het dorp Milheeze ligt de Natuurpoort Nederheide. Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke 
wandeling, die start bij een prachtig gelegen restaurant, wandelt u meteen de bossen in en struint u 
geruime tijd over leuke kronkelende bospaadjes.  Via een veld- en een graspaadje loopt u door een open 
veld en dan wandelt u naar een mooie vogelkijkwand met prachtig uitzicht op een van de 3 Poelen. Hier 
staat ook een zitbank.  Dan komt het mooiste stuk van de route. U wandelt over zandpaadjes door de heide 
langs de prachtige Poelen en u passeert mooie strandjes.  Via een bospaadje komt u weer bij het 
restaurant waar aan de achterzijde een schitterend terras is.  Neem voor onderweg drinken mee.   
 

 
 

Startadres:  Hotel Restaurant Nederheide, Kaak 11, Milheeze. Tel: 0492-820080. Geopend: Dagelijks vanaf 
11.00 uur.  Parkeer op de grote parkeerplaats, zo dicht mogelijk bij het restaurant.   

 

 
 

1671. MILHEEZE 10,5 km 
 

1. Staande op de parkeerplaats, met aan de 
linkerzijde het restaurant, loopt u naar het 
infobord en de natuurpoort (Strandbad ingang)  
en dan gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 4 RD (2) 
over het bospad.   
 

(Natuurpoort Nederheide ligt midden in natuurgebied 
de Stippelberg, een van de mooiste natuurgebieden 
van de Peel met een oppervlakte van maar liefst 
1.000 hectare). 
 

Aan de 4-sprong gaat u RD. (U verlaat hier even de 
gele pijl). Aan de T-splitsing gaat u L en steek 
meteen daarna de asfaltweg over en loop RD (pijl) 
over de bosweg. Na bijna 100 m gaat u aan de 
ongelijke 4-sprong L (pijl). Aan de 3-sprong gaat 
u R (pijl) over het smalle bospad. Aan de  
4-sprong gaat u RD (pijl). Aan de volgende  
4-sprong gaat u verder RD (pijl). Steek de bosweg 
over en loop RD (pijl). Na geruime tijd steekt u de 
volgende bosweg over en loopt u verder  RD 
(pijl).   
 

2. Aan de 4-sprong gaat u L over de bosweg. (U 
verlaat de gele pijl). Aan de 4-sprong van 
boswegen gaat u RD. Aan de 4-sprong, bij 
paaltjes, gaat u RD.  Aan de volgende 4-sprong 
gaat u RD (Brandweer 36).  Aan de 3-sprong gaat 
u RD.   Aan de 4-sprong, bij paaltje, gaat u R en u 
passeert links een betonnen paaltje (wp-10).   Aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD en 10 m 
verder, waar het brede pad naar rechts buigt, gaat 
u RD over het smalle bospaadje. Na 25 m gaat u 
aan de 4-sprong L over het smalle pad. (Even 
verder passeert u de gele pijl).    
 

3.   Aan de T-splitsing gaat u R over de zandweg 
en meteen daarna gaat u L (pijl) over het leuke 
bospaadje. Negeer zijpaadje links en een eind 

verder passeert u een zitbank. Aan de T-splitsing 
gaat u L over de zandweg. Aan de volgende  
T-splitsing gaat u L (pijl) over de volgende 
zandweg. Aan de 3-sprong bij afsluitboom en  
wkp 36, gaat u R (96) over het bospaadje, dat u 
geruime tijd RD volgt. Aan de 4-sprong  gaat u R 
over het begroeide pad met kreupelhout en 
omgevallen bomen.  (U verlaat de gele pijl). Aan de 
omgekeerde Y-splitsing, bij markeringspaal, gaat 
u RD over het duidelijke bospad. Aan de 4-sprong 
bij volgende markeringspaal, gaat u L over de 
bosweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD langs een 
stuk heide.  Aan de 3-sprong, met privépad, gaat 
u RD.  Aan het einde van de heide gaat u aan de 
4-sprong RD over de bosweg met rechts een 
akker.   
 

4. Aan de T-splitsing, bij afsluitboom, gaat u R 
(pijl) over het pad langs de bosweg. Aan de  
3-sprong, bij volgende afsluitboom, gaat u L over 
het bospad. (U verlaat de gele pijl). Bij de bosrand 
stapt u over een balk en volgt u RD het pad langs 
de bosrand. Aan de T-splitsing, bij afsluitboom 
gaat u L over het mountainbikepad.  Steek de  
asfaltweg over en loop RD door de bomenlaan.   
Let op! Meteen voorbij het blauwe bordje  
“Stiltegebied” gaat u voorbij greppel L over het 
graspad met links de greppel. Bij rioolbuis loopt 
u RD verder langs de greppel.  Aan het einde gaat 
u L over de asfaltweg.   
 

5.   Aan de 5-sprong, bij zitbank en wkp 32, gaat u 
RD (33) en meteen voorbij infoborden gaat u R 
(mountainbikeroute) door het bos. Aan de  
3-sprong bij afsluitboom gaat u RD.  Steek de 
veldweg over en loop RD. Aan de Y-splitsing, 
waar de mountainbikeroute naar links buigt,  gaat 
u R over het brede graspad.  

https://www.nederheide.nl/


Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R over de 
bosweg.  Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L 
over de doodlopende grindweg. Voorbij  boerderij 
en afsluitboom volgt u RD het verharde pad.  Aan 
de T-splitsing, bij paaltjes, gaat u R (fr. 90). Na 
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong L (pijl) en 
loop door tot bij de vogelkijkwand, waar u  
prachtig uitzicht heeft op  één van de 3 Bakelse 
Plassen, die ontstaan zijn door grindwinning.     
 

6.   Loop 5 m terug en ga R (pijl) over het smalle 
pad.   
 

(Alle borden met verboden toegang in dit 
natuurgebied Nederheide, dateren nog van de tijd dat 
hier nog zand- grind werd gewonnen. Wandelen is 
hier nu toegestaan).    
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl) over het 
zandpad. Bij mooi zandstrand gaat u aan de  
Y-splitsing R over het smalle paadje door de 
heide. Het pad loopt omhoog en aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (pijl).  Aan de 
Y-splitsing gaat u R vlak langs het mooie strand. 
(Links ziet u een picknickbank). Aan de omgekeerde 
Y-splitsing gaat u RD over het zandpad. Bij het 
volgende strand gaat u aan de Y-splitsing, met 
links een vennetje, R over het smalle paadje door 

de heide en dan buigt het pad naar links, tussen 
twee vennen door.   
 

7.  Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R (pijl) over 
het brede zandpad. Aan de 3-sprong gaat u RD 
verder over het brede zandpad. (U verlaat de gele 
pijl). Na 25 m gaat u aan de 3-sprong, met links 
een vennetje, RD (Nederheide) omhoog over het 

brede pad. (Dus niet het linker pad). Na 20 m gaat 
u aan de 3-sprong R (Nederheide) over het smalle 
bospaadje.  Steek de asfaltweg over en loop RD 
(Nederheide) over het pad langs de afrastering.   
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de hoge groene 
afrastering. Aan de 3-sprong, bij kassahuisje, 
gaat u RD langs het fietsenrek.  Aan de 4-sprong 
gaat u R en bij de parkeerplaats gaat u R naar het 
restaurant, de sponsor van de wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. Aan de achterzijde 
is een schitterend terras met uitzicht op het 
strand.  
 

(Midden in de natuur, achter het restaurant en terras, 
ligt de grote zwemvijver van Hotel Restaurant 
Nederheide. Compleet met een fraai zandstrand en 
ligweide. Hier kunt u in de zomer heerlijk zwemmen 
en zonnen. Strandbad Nederheide is gedurende het 
zomerseizoen dagelijks geopend van 11 tot 20 uur). 
 

 
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. 


