
 

Deze korte en vlakke 'zondagmiddag'wandeling voert door het vennengebied 

tussen Heeze en Someren, in Zuidoost-Brabant. In dit gebied wordt de 
oorspronkelijke natuur weer zoveel als mogelijk hersteld. Vennen worden 

afgewisseld met bospercelen. 
 
Vanaf de parkeerplaats loop je in zuidelijke richting. Op de eerste kruising ga je 

scherp linksaf en na 200 meter volg je het pad naar rechts. Je blijft dit pad 
volgen over een afstand van 1,3 kilometer, waarbij je aan de linkerkant eerst de 

nieuwe golfbanen ziet liggen. Op de kruising sla je rechtsaf en loopt in de richting 
van het grootste ven. Je loopt om het Keelven heen en na 800 meter hou je links 

aan en volgt het Allemanpad. Het pad maakt een bocht naar links en even verder 
op de kruising ga je rechtsaf. Na 125 meter sla je opnieuw rechtsaf. 
Dit pad, dat langs een aantal kleinere vennen voert, blijf je ruim 900 meter 

volgen. Dan sla je rechtsaf en na 270 meter linksaf. Je loopt dan in de richting 
van een vennetje. Je loopt rechts af naar het ven, waarin een grote houten 

steiger is aangelegd.  
 
Het water in deze kleinere vennen is in het algemeen kraakhelder. Er leven 

overigens geen vissen in de kleine vennen, omdat ze 's zomers vaak droogvallen. 
De vennen zijn ook niet onderling verbonden door beekjes of andere stroompjes. 

Vissen kunnen dus nooit in deze kleine vennen terecht komen. 
 
Vanaf de vlonder loop je verder het bos in; na een kleine 300 meter sla je links 

af, 250 meter verder ga je naar rechts. Een stukje verder kom je uit bij een oude 
boerderij. Daar sla je linksaf en loopt zo terug naar de parkeerplaats. 

 
Er tijn talloze andere wegen en paden waarover je door dit gebied kunt lopen; de 
hierboven beschreven route is slechts een voorbeeld. Tussen de vennen en de 

provinciale weg lopen veel paden in een tamelijk overzichtelijk patroon, die je 
kunt gebruiken voor je wandeling. 

 
Als je wil, kun je deze route ook goed combineren met de wandeling rondom het 
Witven en het Beuven. Deze route van 10 kilometer ligt aan de andere kant van 

de provinciale weg, maar vertrekt vanaf dezelfde parkeerplaats. 
 



 


