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Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u over rustige weggetjes naar het prachtige Keelven. Na een 
rondje om het ven, loopt u door mooie bossen, velden en langs bosranden naar een heidegebied, waar in 
augustus de heide bloeit. Hier staan ook zitbanken om te pauzeren. Na een stuk door de heide, loopt u 
door het bos Boksenberg en via veldwegen komt u weer bij de kerk. Neem zelf proviand mee voor 
onderweg. U kunt de wandeling inkorten tot 11 km, maar dan mist u wel het heidegebied.  De bossen zijn 
afwisselend en met name in de herfst prachtig gekleurd.   
 

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. 
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Startadres: Kerk van Someren,  Kerkendijk 126, Someren-Heide.  Voor de kerk  is een ruime parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

            14,38  km  3.10 uur  22 m  22 m 
 

 
 

894. SOMEREN-HEIDE 14,4 km – 11 km 
 

1. Met uw rug naar de Sint Jozefkerk (1961) gaat u R. 
Na 250 m neemt u de eerste weg L (Smulderslaan).  
Na bijna 700 m gaat u aan de kruising R en u loopt 
tussen 2 loodsen door. De asfaltweg wordt een 
veldweg. Na 500 m gaat u aan de 5-sprong, bij 
wandelknooppunt (wkp) 27 schuin L (97) over  de 
doodlopende weg. Na bijna 1 km gaat u aan de 
kruising RD (pijl/Stalmansweg). 750 m verder gaat u 
aan de kruising, bij wkp 97, RD (12) over de 
doodlopende weg. Na 250 m gaat u aan de T-
splitsing in de bosrand R over het fietspad. Voor 
golfbaan “De Swinklesche”  buigt het pad naar links.  
Aan de kruising bij wkp 12, gaat u L (98) door het 
klaphek en volg de verharde bosweg.  Voorbij wkp 
98 gaat u R over het grindpad, met links het grote 
Keelven. (U loopt dus niet rechts omhoog!). Negeer 
zijpaden rechts en volg geruime tijd het pad met 
links van u het Keelven.  
 

(U loopt hier over de Somerense Heide. Na 900 m 
passeert u een uitkijkhut. De vennen zijn ontstaan door 
het uitwaaien van  zand. In de vennen, die uitsluitend 
worden gevoed door regenwater, blijft het water staan 
dankzij de ondoorlaatbare laag in de ondergrond).  
 

2.  Na 1,2 km gaat u, aan de 3-sprong bij wkp 99, R 
(86) over het bospad.  Ga door het klaphek en loop 
RD (pijl) over de brede bosweg. Aan de  
4-sprong gaat u RD (pijl). Vlak daarna aan de  
3-sprong RD (pijl).  Aan de ruime 5-sprong bij 
afsluitboom en zitbank gaat u RD (pijl) over de 
bosweg. Circa 150 m verder gaat u R (pijl) over het 
bospad. Aan de kruising gaat u L (ruiterroute).  Aan 
de ruime kruising loopt u RD tussen naaldbomen 
door. (U verlaat hier de ruiterroute). Voorbij 
afsluitboom loopt u naar rechts en ga aan de 
kruising L (wit-rood/blauwe pijl) over de brede 
zandweg. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R (pijl), 
over de brede zandweg. Na ruim 500 m, gaat u aan 
de kruising in de bosrand, bij wkp 20 L (22) over de 
bosweg (22).   
 

3.  Na 250 m gaat u aan de volgende kruising  R over 
het graspad.  
 

(Degene die 11 km loopt, gaat hier L over de veldweg. 
Bij 2 kruisingen gaat  u RD over de asfaltweg. Aan de  3-
sprong gaat u R langs een huis. Aan de volgende  3-
sprong gaat u L (29). Ga nu verder bij **** in punt 5).   
 

Na 200 m gaat u L over het bospad  Aan de  kruising 
gaat u RD.  Aan de T-splitsing gaat u R.  neem nu  
10 m na wandelmarkering wit-rood, het  eerste 
bospad L.  
 

(Dit pad is niet altijd goed zichtbaar. Mocht het 
dichtgegroeid zijn of niet te lopen, loop dan terug over 
het pad en negeer zijpad links (waar u vandaag kwam). 
Aan de T-splitsing, bij de bosrand gaat u R. Negeer 
bospaadje rechts. Aan de kruising van boswegen gaat u 
R. Neem het eerste pad R met links de heide. Aan de 
kruising bij afsluitboom gaat u L (wit-rood) langs de 
heide. Ga dan verder bij **** in punt 3).   
 
Bij houten afsluitboom buigt het pad naar rechts, 
loop om twee omgevallen bomen heen.   

Aan de kruising, met ruiterpad, gaat u RD. Aan de 
volgende kruising gaat u RD (wit-rood), met links 
een heidegebied.  **** (U passeert zitbanken, een 
mooie pauzeplek). Negeer zijpaden rechts. Na bijna 
500 m gaat u aan de  
3-sprong, bij wkp 10, L (21) door het klaphek en volg 
het pad dwars door de heide. Aan de 3-sprong bij 
zitbank RD (pijl). (U neemt dus het linker pad). Via 
klaphek verlaat u het heidegebied. Bij 2 kruisingen, 
die vlak achter elkaar liggen, gaat u RD. Aan de T-
splitsing gaat u  L over de bosweg.  Aan de  3-
sprong gaat u RD (pijl).  
 

4. Waar de bosweg naar rechts buigt, loopt u RD 
(pijl) over het bospad. Aan de kruising gaat u, bij 
afsluitboom, RD. Meteen daarna  gaat u aan de 
kruising, bij wkp 21, RD over het bospad. (U verlaat 
de wandelmarkeringen). Aan de kruising gaat u L.  
Negeer zijpad links. Aan de kruising, bij wkp 22, gaat 
u R (23). Aan de kruising met ruiterpad RD (pijl).  
Aan de volgende kruising gaat u verder RD (pijl).  
Aan alweer een kruising gaat u L over de begroeide 
bosweg. (U verlaat de wandelmarkering). Negeer 
bosweg links. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
bosweg, met rechts de bosrand.  Aan de kruising 
loopt u, bij afsluitboom, RD. Negeer bosweg rechts.  
Aan de 3-sprong, bij wkp 24, gaat u L (25) over de 
veldweg, die bij huisnr. 10 naar rechts buigt en een  
asfaltweg wordt.    
 

5. Aan de 3-sprong, bij wkp 25, gaat u L (26) over de 
veldweg. Aan de T-splitsing, bij wkp 26, gaat u R (29) 
over de asfaltweg.  **** Aan de T-splitsing met 
voorrangsweg (Kerkendijk), gaat u L over het 
fietspad.  U komt al snel weer bij de kerk.   


