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blz 2 van 3
Als u van wandelen over de heide houdt dan is deze wandeling door de Strabrechtse Heide een toppertje!
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst langs het Starven en een verder komt u bij een
vogeluitkijkhut bij he Beuven, het grootste ven van Nederland. U struint geruime tijd dwars door de
Strabrechtse Heide en langs het Grafven. Dan komt u via een leuk knuppelpaadje bij weer een fraai ven. Via
bospaadjes komt u tenslotte bij het Witven. Het laatste stuk is ook fraai langs de Peelrijt en via leuke
bospaadjes komt u weer snel bij het restaurant met mooi terras. Neem zelf proviand mee voor onderweg.
Er staan genoeg zitbanken, die allemaal genietplekjes zijn (zie puntjes op routekaart). Tijdens deze
wandeling kunt u genieten van de prachtige heide, die het hele jaar door erg mooi is.
Gps afstand 11200 m, looptijd 2.30 uur en hoogteverschil 4 m.
Startadres: Restaurant De Hoijse Hoeve, Hoijserstraat 20, Someren. Geopend: dinsdag t/m zondag vanaf
12.00 uur. Parkeer op de grote rechts van de zaak gelegen lparkeerplaats.

926 SOMEREN 11,2 km
1. Met uw rug naar de parkeerplaats en het
restaurant met het rieten dak gaat u R over de
asfaltweg. Aan de 4-sprong bij ruiterknooppunt
134 gaat u bij ronde trafokast RD (rr. 31) over de
bosweg. Aan de kruising gaat u L over het
zandpad met links de bosrand en rechts de beek
Peelrijt. (Rechts ziet u
camping Somerense
Vennen). Negeer zijpaden. Na ruim 400 m gaat u
R over de asfaltweg. (Loop over het rechts van de
weg gelegen pad). Na 200 m gaat u tegenover het
toegangshek van vogelasiel Someren L over de
bosweg en u loopt het natuurgebied Lieropse
Heide/Strabrechtse Heide binnen, het grootste
aaneengesloten heidegebied van Noord-Brabant.
Negeer zijpaden. Na 200 m gaat u aan de kruising
met grindpad RD. Na de volgende 200 m gaat u
aan de kruising bij veerooster RD (9 brandweer)
over het brede graspad gelegen tussen
afrastering.
(Aan het einde van de rechts staande afrastering
passeert u een grote jeneverbessenstruik).
Aan de T-splitsing, met voor u een zitbank
staande aan de rand van de heide, gaat u R over
het grindpad. Negeer zijpaden en volg geruime
tijd het grindpad RD met links mooi uitzicht over
de grote heide.
(Tijdens deze wandeling passeert u de nodige
zitbanken, allemaal genietplekjes.
Na 150 m
passeert u links een ven. Mogelijk komt u hier op de
heide Schotse Hooglanders (runderen met horens)
tegen).
2. Na 600 m gaat u aan de 4-sprong bij
wandelknooppunt
(wkp)
63
L
(57/witrood/Beuvenroute) over het grindpad.

(Na 100 m passeert u links het grote Starven. De
meeste vennen in het heidegebied zijn ontstaan op
die plekken waar in de jongste ijstijd het zand is
weggeblazen tot op de lemige ondergrond).
Aan de 3-sprong gaat u L (wit-rood/Beuvenroute).
Negeer zijpaden en volg geruimd tijd RD het
grindpad door de mooie heide.
(Na 250 m passeert u rechts een zitbank waar u de
Beuvenroute verlaat. Na 500 m passeert u links weer
een ven).
Na 750 m buigt het grindpad bij veerooster naar
links (9 brandweer).
3. 100 m verder buigt het grindpad bij volgende
zitbank naar rechts (gele pijl).
(Als u hier RD/L over het pad langs de houten reling
loopt, dan komt u na 150 m via vlonderpad bij de
vogeluitkijkhut “Laot u zo”, waar u prachtig uitzicht
heeft op het 85 ha grote Beuven, het grootste ven
van Nederland. Zeker doen!
Het ven is bekend als bijzonder vogelrijk is tevens
beroemd om de bijzondere plantengroei. Het ven
wordt gevoed door de Peelrijt en heeft een afvoer via
de Witte Loop naar de Kleine Dommel. Door de
aanvoer van voedselrijk water heeft de begroeiing
een ander karakter dan de meeste vennen. Zeer
geurig en opvallend is de massale groei
van gagel aan de oever van het ven).
Na 200 m buigt het pad bij infobord, zitbank en
vogeluitkijk/gluurscherm weer naar rechts..

Aan de 4-sprong bij wkp 57 gaat u L (56/witrood/Beuvenroute) verder over het grindpad. Let
op! Na 200 m gaat u R (4 brandweer) over het pad
met links de bosrand en rechts heide.
(U verlaat hier het grindpad. Dit is circa 20 m voor Ysplitsing van grindpaden).
Na 150 m gaat u aan de kruising L (ruiterroute)
over het brede bospad. Negeer zijpaden. Na 400
m gaat u aan de T-splitsing L over de brede
zandweg. Aan de volgende T-splitsing bij zitbank
gaat u R (gele pijl) over het grindpad. Aan de 3sprong gaat u R (15 brandweer/Beuvenroute).
Vlak daarna voorbij zitbank gaat u aan de 3sprong L (fietsroute 97/Beuvenroute).
Vlak
daarna aan de volgende 3-sprong bij wkp 56 gaat
u R (89). Negeer zijpaden en volg lange tijd het
brede zandpad dwars door de prachtige
Strabrechtse Heide die in alle jaargetijden mooi
is.
(Na 750 m steekt u de beek genaamd Witte Loop
over. Na 1.3 km, voorbij bosje, ziet u rechts (soms
slecht te zien) het grote Grafven. Naar verluidt
werden in 1595 in de nabijheid van het Grafven een
aantal vrouwen vermoord die beschuldigd waren
van hekserij. De toenmalige heren van Asten en die
van Mierlo waren namelijk fervente heksenjagers).
4. Na 1,7 km gaat u aan de 3-sprong bij zitbank L.
(Hier aan de 3-sprong staat rechts een stenen
grenspaal, een kopie van de oude grenspaal die hier
stond. Deze plek is bekend onder de naam
“de Hoenderboom”. Hier kwamen vroeger de grenzen
van vijf gemeenten t.w. Heeze, Maarheeze,
Someren, Lierop en Mierlo samen. Hier ziet u ook het
Rondvenneke, een restant van wat eens een pingo
was. Het ven is een aardkundig monument. Via de
QR code, die hier op een paal staat, komt u meer te
weten over deze bijzonder plek op de heide).
Meteen daarna gaat u door het houten klaphek
en volgt u RD (gele pijl/wit-rood) het pad door de
heide. Negeer zijpaden.
(Meteen links staat een veevoederbak. Mogelijk komt
u hier weer grazers tegen zoals Koninkpaarden en
schapen. Waar na 250 m het pad naar rechts buigt.
ziet u links weer een ven).
Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank en
wkp 89 L (64/Witte venroute/Beuvenroute) en loop
dan over het bijna 150 m lange knuppelpad door
het natte gebied. Na het knuppelpad gaat u bij de
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volgende zitbank R (Witte venroute/wit-rood) over
het smalle zandpad.
(U kunt hier bij zitbank L naar het mooie ven lopen).
Negeer zijpaden en volg het smalle zandpad dat
even verder naar links (Witte venroute
/Beuvenroute/wit-rood/gele pijl) buigt en dan door
het naaldbos loopt. Na 250 m gaat u aan de
kruising R over de bosweg. (U verlaat hier de
wandelmarkeringen). Negeer zijpaden. Na 400 m
gaat u aan de bosrand L over de zandweg.
(Als u hier 30 m RD loopt, dan komt u bij een zitbank,
waar u mooi uitzicht heeft op het Witven).
Voorbij klaphek/breed houten hek gaat u aan de
T-splitsing L (10 brandweer) over de bosweg
(Hier ziet u voor u het grote grasveld van het klooster
(1963) van de Zusters van O.. L.. Vrouw van Liefde
van de Goede Herder, dat vanaf 1980 een
kloosterbejaardenoord is).
Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u aan de
volgende T-splitsing R en via brug steekt u de
Peelrijt over en loop dan RD met rechts de beek.
5. Na 200 m gaat u de kruising bij wkp 64 RD (65)
verder langs de beek. Negeer zijpaden links. Na
500 m steekt u R via “brug”/duiker de Peelrijt
over en ga dan meteen L over het pad met links
de beek. Na 100 m, waar de beek naar links buigt,
gaat u R over het smalle pad. Na 50 m gaat u aan
de 3-sprong RD over het smalle bospad.
(Na 150 m, bijna einde pad, passeert u rechts het
Bontven, dat vaak droog staat. Het Bontven is
eigenlijk geen ven. Het is een kleine voormalige
zandgroeve van een aannemer met de naam ‘de
Bont)’.
Aan de zandweg gaat u L. Meteen daarna steekt
u de asfaltweg over en loopt u RD over de
zandweg/parkeerplaats, die vlak daarna bij
paaltjes een graspad wordt. Bij 2 kruisingen loopt
u RD. Vlak daarna voor afrastering van groot
grasveld buigt het pad naar links. Circa 10 m,
voordat u bij de asfaltweg komt, gaat u R over
het bospaadje met rechts aan de bosrand de
afrastering van het grasveld. Aan de asfaltweg
gaat u R en na bijna 150 m komt u weer bij de
Hoijse Hoeve, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het mooie terras nog iets
kunt eten of drinken.
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