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Als u van wandelen over de heide houdt dan is deze wandeling door de heide van Ullingse Bergen een 
toppertje! Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst een stuk door de bossen en dan struint u 
zeer geruime tijd door de prachtige heide die in de zomer paars kleurt. Halverwege komt u bij een leuk 
vennetje waar u kunt pauzeren (neem dekentje mee want er staat geen bank).  Na nog een stuk over de 
heide volgt u een leuk hoogtepaadje over een steilrand en dan komt u in de buurtschap Ullingen. Via 
veldwegen komt u weer in het dorp waar u op het ruime terras nog kunt nagenieten.  Neem voor onderweg 
zelf proviand mee. U kunt de route inkorten tot 10,2 km wat ook een leuke wandeling is. Het kan zijn dat u 
tijdens de wandeling Galloway runderen tegenkomt.    
 

Startadres: Parkeerplaats  Dorpsstraat 2, Sint-Anthonis – Ledeacker.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,92 km  2.40 uur  15 m  15 m 
 

 
 

995. SINT-ANTHONIS (Ledeacker) 19 km – 10,2 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R en ga dan meteen L (Breestraat). Vlak 
daarna gaat u R over de klinkerweg. Negeer 
meteen zijweg rechts (Hanenspoor). Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u R (Sint Patrickpad) over 
de klinkerweg. Negeer zijweg rechts 
(Hanenspoor) en volg RD de doodlopende weg.  
Volg de weg door het bos en negeer asfaltweg 
links.  Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 14 L (15) over de bosweg 
langs de hoge afrastering. Aan de asfaltweg gaat 
u R (Bosweg).  Na 500 m, waar de asfaltweg naar 
rechts buigt, gaat u aan de 3-sprong RD door de 
onverharde bomenlaan. Bij huisnr. 12 gaat u R 
over de grindweg. Aan de asfaltweg gaat u L 
(Bosweg). Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing 
bij afsluitboom R (Heideweg) over het fietspad.   
 

2. Na 50 m gaat u tegenover afsluitboom R over 
het bospad. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong scherp R (wit/ruiterroute) over pad.  Aan 
5-sprong, met rechts een geel/groen 
wandelmarkeringspaaltje, gaat u RD.  Aan de 
kruising bij blauw paaltje gaat u RD. Negeer 
zijpad links. Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel/groen) over de brede bosweg. Negeer 
zijpaden.  Neem nu het eerste houten klaphek L 
en volg het pad.  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
op zandvlakte gaat u RD over de brede zandweg. 
Negeer klaphek links.  Aan de 3-sprong bij wkp 52 
gaat u RD (51). Negeer pad rechts.  Aan de 4-
sprong bij zitbank en klaphek gaat u RD.  Aan de 
kruising bij wkp 51 gaat u verder RD (50).  Aan de 
volgende kruising gaat u RD (geel/groen) door de 
heide.     
 

3. Na 300 m aan de 3-sprong bij boom en 
geel/groen wandelmarekeringspaaltje gaat u L 
over het brede graspad.  
 

(Degene die 10,2 km loopt, gaat hier RD. Aan de 
kruising bij wkp 50 gaat u R (19) met rechts een leuk 
vennetje. Ga dan verder bij punt 4).  
 

Volg dan het zandpad RD (geel/rood) langs de 
afrastering.  Aan de kruising bij veerooster gaat u 
R. Let op!  Na circa 70 m gaat u meteen voorbij 
zitbank schuin L (geen pad) over de heide naar 
een alleenstaande dunne berk. Blijf dan rechts 
langs de bosrand lopen door de heide (geen pad).  
Bij breed pad en zitbank gaat u R (geel/groen) 
door de heide.  Negeer bij vliegden zijpad rechts 
en loop RD (geel/rood) door de heide.  Na 400 m 
gaat u aan de T-splitsing R (wit/ruiterroute). 
Negeer na 50 m zijpad links. Steek de smalle 
asfaltweg/fietspad over en loop RD (geel/rood) 
over de bosweg langs de bomenrij. Na 400 m gaat 
u aan de 4-sprong R (pijl) over het paadje dwars 
door de heide.  Aan de volgende 4-sprong bij wkp 
50 gaat u L (19) met rechts een leuk vennetje.  
 

4. Let op!  Na circa 250 m gaat u aan de 4-sprong 
met smal heidepaadje R dwars door de heide.  
Volg nu circa 600 m dit leuke paadje RD met na 
300 m links van u de heide en rechts de bosrand.  
Let op! Aan de 4-sprong bij omgevallen boom 
(okt. 2020) gaat u L over het begroeide pad. Na 50 
m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD 
(wit)/ruiterroute) over het pad.  Blijf nu geruime 
tijd het pad RD (wit/ruiterroute) volgen. (Zoek zelf 
de beste ondergrond). Na een bocht naar links, 
wordt het pad een zeer brede zandweg met witte 
ruiterpaaltjes. Let op!  Neem bij ruiterpaaltje het 
eerste brede graspad R richting bos. (Dit is vlak 
voordat de brede zandweg een ruime bocht naar 
links maakt).  Loop RD (geen pad) het bos in en ga 
meteen L (geen pad) langs de greppel. Vlak 
daarna steekt u de greppel over en gaat u R (pijl) 
over het verharde bospad.   
 

(Als er veel water in de greppel staat en u er niet 
overheen komt, loop dan terug naar de plaats waar u 
het bos inging en loop dan 40 m verder langs de 
greppel, steek hem over en volg de greppel.  
 

Als dit ook niet lukt, ga dan terug naar het ruiterpad 
en ga R (wit). Aan de kruising bij zitbank gaat u R 
over het verharde pad).   
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5. Volg geruime tijd het verharde pad, Aan de 
kruising bij paddenstoelwegwijzer  gaat u L 
richting Landhorst.  Neem het eerste bospad R 
(pijl/geel/groen).  Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD (pijl/geel/groen). Volg nu de 
gemarkeerde route door het bos en aan het eind 
gaat u door het klaphek.  Aan de kruising gaat u 
RD (geel/groen) over de steile rand langs een 
zitbank en volg dan het leuke paadje over de 
flank.  Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal 
houdt u links aan over de flank.  Aan de ongelijke 
4-sprong bij wkp 20 gaat u RD (21).  Aan de T-

splitsing bij wkp 21 gaat u R (22) over de 
asfaltweg door de buurtschap Ullingen.   
 

6. Bij wkp 22 gaat u R  (12/Ullingen). Voorbij 
huisnr. 6 gaat u meteen L over de klinkerweg, die 
na ruim 500 m naar rechts buigt. Aan de kruising 
gaat u RD (Nullen/ geel/rood) over de asfaltweg.  
Aan de 3-sprong, waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, gaat u bij wkp 12 RD (13) over de 
doodlopende weg.  Bij ijzeren hek gaat u L over 
de veldweg gelegen tussen afrasteringen. Volg 
geruime tijd de veldweg. Na 800 m gaat u aan de 
doorgaande weg R.  Na 300 m komt u weer bij de 
parkeerplaats. 

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.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


