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Tijdens deze wat heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling wandelt u door het Nationaal Park De 
Maasduinen naar het mooi gelegen Esven. Dan loopt u door mooi heidegebied, waar u mogelijk grazende 
geitenbokken of runderen tegenkomt, naar het Zevenboomsven. De terugweg gaat langs een uitkijktoren 
met prachtig uitzicht over de Maasduinen en langs de zeer mooie Quinvennen. In de zomer bloeit de paarse 
heide. Neem zelf proviand mee. Er staan voldoende zitbanken onderweg. Bijna de hele route is onverhard.  
 
Startadres: Parkeerplaatsje  bij fietsknooppunt 43,  op de 4-sprong met de Nieuwe Erfse Kerkweg en 
Nieuwe Erf. 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,49 km  2.30 uur  22 m  32 m 

 
 
 
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 

gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  
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620. HEIJEN  11,5 km 
 

1. Aan de kruising bij fietsknooppunt 43 en 
wandelknooppunt (wkp) 22 gaat u bij afsluitboom 
RD over het smalle bospad.  Aan de kruising met 
graspaden gaat u RD over het brede graspad.  
Negeer zijpad rechts.  Aan de 3-sprong gaat u RD 
over het zanderige (ruiter)pad.  Aan de kruising 
gaat u verder RD over het (ruiter)pad.  Negeer 
(ruiter)pad rechts. Steek bij afsluitbomen de 
brede bosweg over en loop RD over het 
(ruiter)pad.  Na 80 m gaat u over het eerste 
graspad R. Aan de kruising van graspaden RD.  
Aan de volgende kruising van graspaden gaat u R 
(geel).  Aan de kruising bij 2-stammige boom, 
blauw paaltje en witte pijl gaat u RD (geel). Aan 
alweer een kruising gaat u L en na 10 m gaat u R 
(witte pijl) over het bospad.   
 

2.  Aan de T-splitsing voor het Esven gaat u R.  
 

(Het ven bestaat uit twee lange, vrij diep in het 
landschap liggende plassen die tezamen het restant 
van een oude Maasmeander vormen. Doordat de 
leemlaag onder dit ven is beschadigd fluctueert het 
waterpeil sterk waardoor grote delen van het ven 
langdurig droogvallen).  
 

Aan het eind van het ven gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 76 L (67) met links het ven.  Aan het eind 
van het ven gaat u R richting slagboom.  Steek bij 
2 afsluitbomen de grindweg over en loop bij wkp 
67 RD (44) over de bosweg. Aan de 4-sprong bij 
witte pijl en blauw paaltje gaat u RD langs de 
afrastering. Aan de kruising bij wkp 44 gaat u R 
(45) de bosweg omhoog.  Boven aan de 3-sprong 
bij wkp 45 gaat u scherp R (46) door het klaphek 
en volg het paadje door de heide. U passeert een 
zitbank (4 km).  Aan de kruising bij blauw paaltje 
en witte pijl gaat u RD (geel-rood).  Blijf RD lopen 
over de kale zanderige heuvelrug en dan passeert 
u nog een zitbank.  Volg RD (geel-rood) het pad 
omlaag dat naar links buigt. Beneden bij houten 
hek gaat u R door het klaphek 
 

3.  Aan de brede grindweg gaat u L.  Negeer bij 
afsluitboom graspad links. Aan de kruising bij 
wkp 47 gaat u RD over de grindweg. (Links staat 
een picknickbank tussen 2 vennetjes (5 km).  Negeer 
klaphek rechts en ga 10 m verder aan de 4-
sprong bij afsluitboom R (blauw) over het 
bospad.  U passeert de vogeluitkijkwand met 
mooi uitzicht op het Zevenboomsven, waarop in 
de winter geschaatst wordt.  
 

(Het Zevenboomsven is een plek waar de wind in de 
ijstijd zand heeft weggeblazen waardoor een laagte 
ontstond. In deze ondiepe kom is, toen het warmer 
werd, regenwater blijven staan en heeft zich een ven 
ontwikkeld).  
 

Volg verder RD (blauw) het bospad.  Aan de 3-
sprong gaat u RD (blauw).  Aan de T-splitsing bij 
witte pijl gaat u R door het klaphek en volg RD 
(blauw) de zandweg.  (U heeft nu een rondje om het 
ven gemaakt).  Voorbij zitbank gaat u aan de 3-
sprong bij witte pijl L (blauw) de zandweg 
omhoog. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
omhoog (blauw).  Aan de 3-sprong bij witte pijl 
gaat u L over de zandweg. Aan alweer een 3-
sprong bij witte pijl gaat u R en dan loopt u over 
de heuvelkam naar de 12,5 m hoge uitkijktoren, 
die op de hoogste paraboolduin van de 
Maasduinen staat.   
 

(Boven op de uitkijktoren heeft u mooi uitzicht over 
de Maasduinen. Er staan ook 2 zitbanken (6,3 km)).   
 
4.  Volg RD het pad omlaag. Beneden aan de 
kruising bij wkp 62 gaat u L (61).  Aan de 
volgende kruising bij paars paaltje gaat u R over 
de zandweg. Negeer zijpad rechts. Het pad buigt 
naar links en op T-splitsing gaat u R. Bij klaphek 
rechts buigt de weg naar links. Aan de volgende 
kruising bij wkp 59 gaat u R (58/paars). Aan de T-
splitsing bij zitbank gaat u L (witte pijl/paars).  Na 
50 m gaat u bij witte pijl R door het klaphek en 
houd meteen links (paars) aan langs de zitbank. 
(U loopt nu langs de Quinvennen). Boven op de 
heuvel gaat aan de 3-sprong bij paars paaltje R 
langs een zitbank met mooi uitzicht.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u R en loop vlak langs 
het ven.  Na klaphek gaat u aan het 
fietspad/grindweg L.   Tegenover volgend klaphek 
gaat u R (Groene Streep/paars) over de zandweg.   
 

5.  Aan de kruising bij zitbank en wkp 20 gaat u L 
(25) over de veldweg. De weg loopt langs een 
mooi heidegebied.  Aan de 3-sprong bij witte pijl 
gaat u RD over de grindweg.  Aan de volgende 3-
sprong bij wegwijzer RD.  Aan de T-splitsing bij 
de Erfsebosweg gaat u R.  Na 80 m gaat u aan de 
3-sprong bij witte pijl R (wit-rood) over het 
bospad.  Aan de T-splitsing voor huisnr. 6 gaat u 
L over de grindweg.  Voorbij (gesloten) camping 
loopt u RD over het bospad.  Aan de kruising bij 
afsluitboom en ruiterpaal gaat u L (rr46) over de 
bosweg. Aan de 5-sprong bij wkp 25 neemt u de 
eerste weg R . Negeer twee zijwegen rechts en 
aan de 4-sprong met fietspad gaat u L. U komt 
weer bij het startpunt. 


