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Tijdens deze vlakke wandeling wandelt u door bossen en velden van de Houtsberg naar het prachtige 
natuurgebied Sarsven en De Banen, waar u bij vogeluitkijkhut mooi uitzicht over het grote ven De Banen.  
De terugweg gaat langs het Sarsven en door de bossen van Wellensteyn.  Bijna de hele wandeling kunt u 
genieten van de stilte en het geluid van vogels. Er staan voldoende zitbanken onderweg.   U kunt de 
wandeling ook afkorten tot 6 km.   
 

Startadres: Ons Boerenerf, Banendijk 5, Nederweert – Eind. Alleen op zondag open  
 

Als u 13, 4 km loopt, dan kunt u ook starten bij het oefenterrein van de politiehondenvereniging “Ons 
genoegen Anna”, Banenheide 2 A, Nederweert en dan na 9 km pauzen bij Ons Boerenerf. Start dan bij punt 
3. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,44 km  2.55 uur  15 m  41 m 
 

 
 

484. NEDERWEERT - EIND 13,4 km – 6 km

1. Met uw rug naar Ons Boerenerf gaat u R. 
Meteen daarna aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 12 gaat u RD 
(11/Banenheide).  Na 600 m aan de 4-sprong gaat 
u bij bord “Rietbeek” over het smalle pad met 
rechts de Rietbeek. Meteen daarna bij kleine stuw 
gaat u aan de 3-sprong R/RD (82) over het 
slingerende smalle bospad parallel aan de rechts 
gelegen Rietbeek. Na 250 m aan de T-splitsing 
gaat u R (82).  
 

(Als u hier L gaat en bij infobord via klaphek over het 
vlonderpad loopt, dan komt u bij een mooie 
vogelspotplek waar u mooi uitzicht op het grote ven 
De Banen heeft. 
 

In de vogeluitkijkhut hangt een groot infobord en 
staat een zitbank.   Mogelijk ziet u hier de visarend, 
grote zilverreiger of de geoorde fut. Dit gebied maakt 
deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 
2000. Rond het grote ven ziet u mogelijk 
Koninkpaarden grazen). 
 

Vlak daarna gaat u L (82) over het brede graspad 
met rechts de Rietbeek en links het natuurgebied 
waarin het grote ven De Banen ligt. Na 600 m gaat 
u bij zitbank L (82) door het klaphek en loop even 
verder over het vlonderpad. Aan het eind gaat u 
voorbij het volgende vlonderpad, zitbank en 
klaphek bij wkp 82 RD (79) over het smalle 
bospad met rechts mooi nat gebied. Via volgend 
klaphek verlaat u het omheind natuurgebied en 
loop dan via bruggetje RD over het graspad met 

links de Rietbeek. (Schuin rechts voor u ziet u 
woningen in Nederweert-Eind).  
 

2. Aan de smalle asfaltweg gaat u bij wkp 79 L 
(32).  
 

(Na ruim 400 m passeert u links een zitbank, waarbij 
een paal met infobordje staat. Hier staat links in het 
weiland het kunstwerk “jagers en het zwijn”). 
 

Na 600 m, waar de smalle asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat bij afsluitboom en wkp 32 L (34) over 
het bos- grindpad, dat na 50 m naar rechts buigt.  
 

(U loopt hier weer het natuurgebied Sarsven en de 
Banen binnen en even verder loopt het pad tussen 
het Sarsven (r) en het ven de Banen (l). Afhankelijk 
van jaargetijde ziet u beide vennen niet of wel).    
 

Na 300 m gaat u bij breed houten hek en wkp 34 
L/RD (14). 
 

(Hier heeft u rechts bij houten hek mooi uitzicht op 
het Sarsven op het kunstwerk “Vissers in 
boomstamkano/zie infobordje bij houten hek.  
 

De omgeving van het Sarsven blijkt ook een van de 
belangrijkste Nederlandse vindplaatsen te zijn van 
bewoning uit de Oude en Midden Steentijd (10.000 
tot 3.000 voor Christus)).   
 

100 m verder bij zitbank ziet u links het kunstwerk 
“de Tjongerjagers en het reuzenhert”/zie 
infobordje.   
 

(In de grond ziet u een betonreliëf met daarop de 
afbeelding van een prehistorische tentenkamp dat 
hier gevonden is.  Zie infobordje)  

http://www.onsboerenerf.com/
http://www.onsboerenerf.com/


Na 500 m aan de smalle asfaltweg bij wkp  14 gaat 
u  R (38).     
 

(Degene, die 6 km loopt, steekt hier de asfaltweg 
over en loopt RD (15) over de veldweg. Aan de 3-
sprong bij wkp 15 gaat u L. Ga nu verder bij **** in 
punt 6).   
 

De route volgend ziet u even verder rechts in de 
weilanden een schaapskooi (gebouw met 
dakpannen).   
 

Na bijna 200 m gaat u L over de smalle asfaltweg 
richting huisnr. 2a. Na 150 m passeert u links het 
oefenterrein van de politiehondenvereniging 
“Ons genoegen Anna”.  
 

3 Vlak daarna bij wkp 17 loopt u R (40) over de 
het smalle pad met links houten afrastering. 
Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u aan de 4-
sprong bij wkp 40 RD (41). Voorbij hoog 
trafohuisje steekt u de doorgaande weg en het 
twee richtingen fietspad over en loopt u bij 
verbodsbord RD (pijl) over de brede veld- 
grindweg met links de bosrand.  
 

(Voor u ziet u drie windturbines met een tip hoogte 
van 200 m. De drie windturbines, wekken jaarlijks 
30.000 MWh groene stroom op).   
 

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en 
wkp 41 L (43) over het bospad en u loopt het 
natuurgebied Wellensteyn binnen. Negeer 
zijpaadjes.  Na 500 m gaat u de T-splitsing bij 
zitbank en wkp 43 R (44) over de brede veldweg.  
Na 150 m gaat u bij wkp 44 L (88) over de veldweg 
met rechts bosrand.    
 

4. Na 600 m gaat u aan de T-splitsing bij wkp 88 L 
(86) langs de rij eiken.  
 

(Na 200 m passeert u aan de bosrand een zitbank).  
 

Na bijna 400 m aan de 4-sprong bij verbodsbord 
gaat u R (86) over de smalle asfaltweg.  
 

(Links ziet u het “vliegveld” van modelvliegclub 
Nederweert).  
 

Aan de T-splitsing bij wkp 86 en fietsknooppunt 
48 gaat u L (87/Kolenhofweg).  Na 150 m, waar de 
asfaltweg bij wkp 87 naar rechts buigt, gaat u RD 
(63) over de bosweg.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(63) en u passeert vlak daarna links een houten 
“boshuis”. Aan de 3-sprong bij trafokast en 
ingang van rechts gelegen hondenoefenterrein 
gaat u RD (63).  Aan de T-splitsing voor loods van 
bouwmarkt gaat u L (63). Na 50 m gaat u R (63) 
over het graspad met links een akker. Steek in de 
buurt horende bij het dorp Leveroy de 
doorgaande weg (Houtsberg) over en loop RD 
(63) over de brede grindweg, die na 150 aan het 
einde van pluimveelbedrijf Wijen, een 
groothandel in diepvriesproducten voor 

horecabedrijven en bij dierenweide een veldweg 
wordt.  Na 300 m gaat u aan de T-splitsing, waar 
de veldweg naar links buigt, R (63) over het 
bospad, dat na 150 m voor grote akker naar links 
buigt.   
 

5. Aan de volgende T-splitsing gaat u R (63).  
Steek de smalle asfaltweg over en loop RD (63) 
over het bospad en u passeert meteen links een 
zitbank. Negeer zijpaden. Negeer na 200 m bij 
wkp 63 zijpad rechts en loop RD (62). Negeer 
zijpaden. (Meteen links passeert u een 
picknickplaats). Na 400 m gaat u aan de T-splitsing 
bij wkp 62 L (52) over het smalle pad door de 
bosrand met links een grote akker.  Aan de 
rustige asfaltweg, met voor u weer de hoge 
windturbines, gaat u R (52). Negeer bij wkp 52 en 
groot melkveebedrijf met open koeienstal 
veldweg rechts en loop RD (51).  
 

(Vlak daarna meteen voorbij huisnr 5 bedrijfswoning 
melkveebedrijf ziet u links een grote ronde mestsilo.)   
 

Om naar het volgende natuurgebied te lopen 
moet u deze smalle asfaltweg met rondom weids 
uitzicht geruime tijd RD volgen.  
 

6.  Na 800 m gaat u aan de T-splitsing bij wkp 51 L 
(50) over de smalle asfaltweg langs de rij eiken 
Na bijna 250 m gaat u bij wkp 50 R (16) over de 
veldweg met links de bosrand.  Negeer zijpaden. 
(Na 200 m passeert u een zitbank). Na 500 m bij wit 
huis, dat vlak bij de hondenvereniging Anna ligt 
waar u langs bent gekomen, gaat u bij wkp 16 R 
(15) over het smalle bospad met links het wit 
huis.  Na 150 m gaat u bij beek en wkp 15 RD (13) 

****over het smalle graspad met rechts de 
sloot/diepe greppel.  Na bijna 500 m bij rechts 
gelegen mooi ven (kikkers) buigt het pad naar 
links (13) en wordt een smal bospad. Aan de 
smalle asfaltweg bij slagboom en wkp 13 en voor 
u het grote ven de Banen gaat u R (11). 5 m 
verder gaat u bij wkp 11 RD (12). Na 200 m aan de 
4-sprong bij bordje “Rietbeek” en links een kleine 
stuw gaat u R over het brede graspad met links 
een sloot en rechts een ven. Na 200 m buigt het 
graspad naar links met links een brede sloot.   
 

(Na 300 m passeert u links een brug en 
wilduitkijkhut).    
 

Na 500 m gaat u bij brug en wkp 10 L (12) over de 
smalle asfaltweg. Na 200 m, voorbij het grote 
pluimveebedrijf, gaat u aan de kruising bij wkp 12 
R (89) en u komt meteen daarna links bij 
uitspanning “Ons Boerenerf”, de sponsor van de 
wandeling waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt eten en drinken. Aanrader twaalf 
uurtje en de salade gerookte kip.  Heeft u een 
feestje   dan bent u zeker niet verkeerd op dit 
adres 

 

 

Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd,  
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  

 


