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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling loopt u o.a. via het voormalig kloosterterrein van Huize
Providentia naar het natuurgebied Somerensche Heide waar u langs het prachtige Keelven loopt. Dan
passeert u nog enkele andere fraaie vennen en via bospaden loopt u naar het mooi gelegen Bultven. De
terugweg gaat o.a. door mooie bossen en heide. Neem zelf proviand mee. Onderweg staan de nodige zitpicknickbanken zoals na 6,3 km bij het Keelven en na 9 km bij het Bultven.
Startadres: Italiaans restaurant La Fortuna, Heezerweg 22, Sterksel. Rechts van de zaak kunt u voor de
winkel parkeren. U kunt ook parkeren bij de kerk (beukenlaan 2) en daar de wandeling in punt 1 beginnen.
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603. STERKSEL 13 km
1. Met uw rug naar het café of parkeerplaats
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R
over het twee richtingen fietspad en u steekt
meteen via brug het Sterkelsch kanaal over.
Negeer bij groot wegkruis zijweg rechts. 200 m
verder negeert u zijweg links (Churchilpark) en
loop RD met rechts het keramieke H. Hartbeeld en
de Sint Catharina van Alexandriëkerk.
(Voor de ingang van de kerk staat een kruis en een
monument dat de drie congregaties herdenkt die in
Sterksel gevestigd waren. Links naast de kerk staat
de grote pastorie (1925). Op het grasveld voor de
kerk staat op een voetstuk een grote os. In 1968 is
het beeld op initiatief van de plaatselijke
carnavalsvereniging “De Ossendrijvers” gemaakt. De
os heeft te maken met de ontginningsactiviteiten rond
Sterksel waar o.a. gebruik werd gemaakt van 14
ossen. Aardigheidje: de traditie is hier dat een
jongeman die de 30 jarige leeftijd heeft bereikt en
nog niet getrouwd is 'de os heeft gezien'. Dat
betekent dat hij in het bijzijn van zijn vrienden op de
os moet gaan zitten en dat natuurlijk niet onder het
genoot van een lekker drankje(s).
Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer, waar de
doorgaande weg een bocht maakt, gaat u RD
(Dreef). Negeer zijwegen. Via brug steekt u weer
het 6 km lange Sterkschelse kanaal over.
(Het kanaal werd tussen 1916 en 1929 gegraven in
het kader van de ontginningswerkzaamheden).
Negeer meteen bij leuk stulpje zijweg links
(Kennedylaan) en loop RD. Aan de ongelijke 4sprong bij huisnr. 9 en wandelknooppunt (wkp)
17 gaat u RD (19/Ten Brakeweg). Negeer zijwegen
en u passeert enkele leuke optrekjes. Na 300 m
voorbij huisnr. 20 buigt de weg naar links met
rechts een witte kapel met uivormige bol.
(Uit dankbaarheid dat in de Tweede Wereldoorlog
geen inwoners van Sterksel om het leven zijn
gekomen, is deze Mariakapel begin jaren vijftig
gebouwd. Voor de ingang ligt een gedenksteen).
Negeer zijpaden en volg de smalle rustige asfaltbosweg RD. Na ruim 300 m loopt u bij wkp 19 en
wit-rode afsluitpaaltjes
het terrein op van
Landgoed Kloostervelden.
(Dit is het terrein van het voormalig klooster
Providentia dat nu onderdeel is van het
Epilepsiecentrum Kempenhaege. Op het terrein

staan naast zorgwoningen voor
epilepsie ook regulieren woningen).
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Negeer zijwegen. Aan de T-splitsing (Dokter
Ruttenpark) bij wegwijzer loopt u RD over het
grindpad met links een grasveld en rechts een
kinderboerderij. Aan de asfaltweg gaat u R. Vlak
daarna
gaat
u
aan
de
3-sprong
L
(Pimpelmeesstraat). Aan de 4-sprong gaat u RD
langs huisnr. 8. Aan de T-splitsing voorbij grote
betonnen “legoblok” gaat u R met links de
bosrand. Vlak daarna gaat u L over de bosweg.
Na 300 m gaat u aan de T-splitsing L.
2. Meteen daarna gaat u aan de volgende Tsplitsing R over de grind- bosweg met links aan
de bosrand visvijvers van viskwekerij de Ronde
Bleek. (Vissers zijn welkom om op o.a. forel en
karper te vissen). Bij de grote viskwekerij (nr. 2)
wordt de grindweg een asfaltweg.
Aan de
kruising gaat u L (Ronde Bleek 4-4a) over de
asfaltweg,
die
even
verder
bij
groot
pluimveebedrijf (scharrelkippen) een brede
grindweg/verharde weg wordt, die u geruime tijd
RD volgt met rondom weids uitzicht.
3. Na 1 km gaat u aan de kruising bij de bosrand
en bij herinneringspaal van c.v. de Ossendrijvers
en c.v. de Keijepoal (zie infobord) RD over de
bosweg en u loopt de Somerensche Heide
binnen.
(Tot 1920 was de Somerensche Heide een
uitgestrekt heidegebied dat vanaf 1930 gedeeltelijk
werd omgevormd tot landbouwgebied en bos).
Na 50 m gaat u L over het smalle bospad dat
enkele bochten maakt. Na 300 m gaat u aan de
kruising R. Meteen daarna gaat u aan de
volgende kruising RD (ruiterroute (rr)). Aan de
volgende kruising gaat u L (rr). Na 150 m gaat u
aan alweer een kruising R over het smalle
bospad. (U verlaat hier de ruiterroute). Aan de Tsplitsing gaat u L (gele pijl/Keelvenroute) over de
brede zandweg. Aan de kruising bij zitbank en
fietspad gaat u RD (gele pijl/Keelvenroute) tussen
de paaltjes door over de bos- zandweg. Negeer
zijpaden. Na 500 m loopt u bij afrastering en
infobord RD (gele pijl/Keelvenroute). Negeer
zijpaden. (U loopt hier door het begrazingsgebied
van de Somerensche Heide).

4. Bij het grote prachtige Keelven gaat u bij wkp
99 L (88). (U verlaat hier de Keelvenroute).
(Het Keelven en de andere vennen die hier liggen
zijn ontstaan door het uitwaaien van zand. In de
vennen, die uitsluitend gevoed worden door
regenwater, blijft het water staan dankzij de
ondoorlaatbare laag in de ondergrond).
Na 200 m gaat u L (gele pijl) het pad omhoog.
Boven op de heuvel bij zitbank gaat u aan de
kruising R omlaag
(Hier bij zitbank, genietplekje, heeft u prachtig uitzicht
over het ven. Een mooi pauzeplekje na 6,3 km).
Loop dan verder RD (Allemanspad) over het
grindpad langs het Keelven. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u L over het pad dat een eindje
verder naar links buigt met rechts een groot
heidegebied. Aan de kruising gaat u R en u
passeert meteen een picknickbank. Na 100 m
gaat u aan de volgende kruising bij volgende
picknickbank R (gele pijl) over het asfaltpad.
(Loop over het links gelegen graspad). Volg nu
geruime tijd het pad RD en u passeert rechts
enkele fraaie vennen. Na 600 m gaat bij breed
houten hek over het veerooster en ga dan
meteen L (rr/blauwe pijl en twee punten) over het
bospad. Aan de kruising gaat u RD (blauw). (U
verlaat hier de ruiterroute) Aan de volgende
kruising gaat u R (gele pijl). Aan de T-splitsing bij
zitbank gaat u L (gele pijl) over de brede
zandweg. Meteen daarna aan de 3-sprong, waar
de zandweg naar rechts buigt, loopt u RD.
5. Steek bij wkp 86 de brede bosweg over en
loop bij
houten afsluitboom RD (84) over het
bospad door de bosrand van het natuurgebied
Lange Beek. (Voor u ziet u de kerktorens van Huize
Providentia waar u straks langs komt). Negeer
zijpaden. Na 500 m gaat u voorbij volgende
houten afsluitboom en met links een veldweg bij
volgende houten afsluitboom R over het bospad.
Negeer zijpad rechts. Aan de T-splitsing gaat u L.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R. Aan de
kruising gaat u RD.
(Als u hier R gaat, dan komt u na 50 m bij een
zitbank die aan het mooie Bultven staat. Een
genietplekje na 9 km lopen. Mogelijk kunt u hier ook
nog genieten van het kikkergeluid).
Na 200 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong L met
rechts afrastering. (Mogelijk ziet u achter de
afrastering Schotse Hooglanders (runderen met
horens) lopen). Aan de kruising met brede
zandweg
en
bij
ingang
(vangkooi)
van
afrasteringsgebied gaat u RD. Aan de 4-sprong
gaat u RD door het klaphek en volg het pad door
het mooie heide- bosgebied waar u mogelijk
grazers tegenkomt.
6. Na 400 m verlaat u via volgend klaphek het
begrazingsgebied en volg het pad door de
eikenlaan met rechts het Sterkschelse kanaal.
Meteen voorbij huisnr. 13 gaat u L over de veld-
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grindweg. Na bijna 200 m gaat u tegenover het
links gelegen huis bij afsluitboom R over het
smalle bospad dat 100 m verder voor weilanden
naar links buigt. Negeer zijpaden links en blijf het
pad geruime tijd RD door en langs de bosrand
volgen met rechts weilanden. Na 600 m gaat u
aan de T-splitsing L over grindweg. Negeer
zijpaden en passeert rechts Caravanpark
Recrenova. Steek na 400 m bij zitbank de
asfaltweg over en loop bij verbodsbord RD (Ten
Brakeweg) over de grind- bosweg.
(U kunt hier ook via het voormalig kloosterterrein
lopen. Loop dan hier bij twee pilaren RD (Laan van
Providentia) over de klinkerweg. Aan de T-splitsing
voor het voormalig klooster Huize Providentia loopt u
RD en loop dan links van de grote Sint Corneliskapel
(1932), de patroon van de epileptici, de trappen
omhoog. (Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
klooster ontruimd door de Duitsers om dienst te doen
als school voor de Hitlerjugend. Na de bevrijding lag
het klooster dicht bij het front en werd tussen okt. en
dec. 1944 door het 81e Britisch General Hospital
gebruikt. Soldaten, die in deze periode hier in het
noodziekenhuis zijn overleden, liggen begraven op
de kloosterbegraafplaats waar u dadelijk langs komt.
Daar is een apart deel ingericht voor deze soldaten).
Loop nu RD met rechts het kloosterpark. Aan de 3sprong gaat u R door de rode beukenlaan met rechts
het kunstwerk “Vogeltoren” (zie infobordje). Waar de
asfaltweg naar links buigt, loopt u RD de
begraafplaats op. (Bij zitbank en het monument t. h.
a. verzetsstrijder Henk van Rossum komt u links bij
het gedeelte waar de soldaten begraven liggen). Met
uw rug naar de in- uitgang van de begraafplaats gaat
u meteen L over de veldweg. Aan de T-splitsing
voorbij rechts gelegen kloostertuin en bij twee grote
rioolbuizen gaat u L over de grindweg. Ga nu verder
bij de volgende zin).
Aan de T-splitsing voor dierenweide gaat u L.
7. Aan de T-splitsing bij wkp 19 gaat u R (17/Ten
Brakeweg) over de asfaltweg. (U bent hier al
geweest). Vlak daarna voorbij huisnr. 25 gaat u R
over het pad. Meteen daarna gaat u L over het
smalle bospad dat meteen naar rechts buigt.
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L met
rechts een poel. Meteen daarna aan de 3-sprong,
einde poel, loopt u RD. (Na 100 m ziet u links een
witte bungalow). Aan de T-splitsing gaat u L met
links de achtertuin van de villa. Het pad buigt
naar rechts. Voor afrastering gaat u R met links
een akker. Negeer zijpaden. Let op! Na 250 m,
waar het bospad vlak voor asfaltweg naar rechts
buigt, gaat u L richting groene lantaarnpaal, Ga
dan L (Albertlaan) over de asfaltweg, die u
geruime tijd RD volgt. (Loop links over het optische
fietspad). Na 1 km gaat u aan de kruising met
voorrangsweg L over het twee richtingen fietspad
en u komt meteen rechts bij de sponsor waar u
binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken.
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