
 WANDELROUTE

Rondje Waterpark 
Groote Beerze
Bladel en Hapert

LENGTE 15 OF 11 KM





Rondje Waterpark 
Groote Beerze
Vanuit Bladel maak je een afwisselende 
rondwandeling door bossen, langs vennen, 
en over beukenlanen naar het oude landgoed 
Ten Vorsel. Vandaar wandel je tussen akkers 
en weilanden over graskades langs de Aa of 
Goorloop richting Hapert. Via de oevers van 
de Groote Beerze en het waterpark loop je 
terug naar Bladel.

In de 19e eeuw lag Bladel als kleine 
boerengemeenschap midden in uitgestrekte 
heidevelden. Een eeuw later verdween de 
heide in snel tempo en werd het in gebruik 
genomen als landbouwgrond. De omgeving 
van het dorp ziet er nu dan ook heel anders uit. 
Er is veel natuur verdwenen. Daarom wordt 
er flink geïnvesteerd om weer een waardevol 

natuurgebied te laten ontstaan. In het dal van 
de Groote Beerze tussen Bladel en Hapert 
heeft Waterschap De Dommel een waterpark 
aangelegd rond de rioolwaterzuivering. 
Rietvelden en een moerasbos helpen de 
rioolwaterzuivering op natuurlijke wijze bij 
de zuivering van afvalwater. In Waterpark 
Groote Beerze zijn over een lengte van bijna 
één kilometer bochten aangebracht in de 
Beerze. De natuur krijgt er volop de ruimte. 
De werkzaamheden rond Bladel maken deel uit 
van een veel groter plan om het voorkomen 
van wateroverlast langs de Beerze hand in 
hand te laten gaan met natuurontwikkeling. 
Zo wordt het dal van de Beerze weer tot een 
aantrekkelijk wandelgebied omgetoverd.



Waterpark Groote Beerze

IJsvogel

Praktische 
informatie
Start- en eindpunt
Bladel, busstation aan Rondweg N284 bij  
de Europalaan.

Lengte
15 km, in te korten tot 11 km (zie  
routebeschrijving). 

Parkeren
Parkeerplaats naast het busstation,  
bereikbaar vanaf de Europalaan. 

Wandelknooppunten
De route volgt wandelknooppunten. Op 
enkele plaatsen wijkt de route af van de 
knooppunten. 
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Kroonven

 A    Kroonvennen
Zoals de naam Kroonvensche Heide al aangeeft 
lag er vroeger ten zuiden van Bladel een groot 
heidegebied. In de 20e eeuw is de heide helemaal 
verdwenen door de aanplant van bos. Wat over-
bleef zijn een aantal kleine vennen: het Kroonven, 
het Oude Kroonven en het Tjopvenneke. Maar het 
oprukkende bos en de droogte bedreigen ook  
het voortbestaan van deze vennen. Om de oor-
spronkelijke begroeiing te behouden is de grond 
rond de vennen afgeplagd. Ook is het Kroonven 
uitgebaggerd. Zo gaan planten weer groeien en 
kan de natuur zich verder ontwikkelen.

 B    Landgoed Ten Vorsel
Ten Vorsel is een klein landgoed dat bestaat uit 
een afwisseling van bossen en landbouwgronden 
waaronder enkele oude, bolle akkers. Er staan 
verschillende oude beuken op het landgoed. Het 
bekendst is de Heksenboom van Zwarte Kaat,  
vernoemd naar een 17e-eeuwse roversvrouw die 
hier begraven zou zijn. Het grillige takkenpatroon 
heeft een betoverende schoonheid.

Routebeschrijving
Bladel, Busstation - Egypte ||  
Provinciale weg oversteken. RD, 
trottoir naast fietspad ri Weebosch. 
Na 30 meter RA, klinkerweg langs 
bordje ‘Zwembad De Smagtenbocht’. 
Je passeert een luchtwachttoren. Bij 
huisnummer 18 LA en weer RA, pad 
met links tuinen. Op kruising bij kp 
18 RD ri kp 17. Op driesprong RD. Op 
driesprong bij huisnummer 18 en rechts 
bosspeelplaats RA *) naar kp 17. 

*  Inkorting || Ga LA voor korte route. 
Blijf RD lopen. Vervolg de route- 
beschrijving bij Ten Vorsel – Goorland – 
Waterpark Groote Beerze.

Egypte – Kroonvennen – Ten 
Vorsel || Op driesprong bij kp 17 RA ri 
kp 19. Op harde weg LA. Voor picknick-
tafel RA, bospad. Op kruising LA, pad 
met trimparcours. Op driesprong bij 
opdracht 4 RA. Op driesprong LA. Bij 
Hotel De Tipmast RA, klinkerweg. Op 
splitsing voorbij hotel RA. Klinkerweg 
wordt zandweg. Op schuine kruising 
RD. Tweede pad LA, kp 19 (verlaat 
wandelnetwerk). Langs clubhuis ‘De 
Trouwe Herder’. Fietspad oversteken 
en RA. Eerste pad LA. Steeds RD tot 
viersprong met kp 14. RD ri kp 47.  
Pad maakt bocht LA. Einde pad voor 
bosven LA (verlaat wandelnetwerk) 
(kijkpunt A). Passeer een tweede ven 
rechts. Op kruising RA. Bij gedenk- 
teken en kp 15 LA ri kp 78. Na 150 
meter RA, pad bosrand (verlaat 
wandelnetwerk). Eerste pad RA, door 
hekje bos in. Op driesprong LA. Op 
kruising RD. Aan het eind LA. Op 
kruising RD. Op splitsing LA, breed pad. 
Op driesprong RD. Voorbij bosje en 
weiland RA, smal pad aan bosrand. Op 
klinkerweg RA. 



Aa of Goorloop

 C    De natte natuurparel 
        Aa of Goorloop
Een groot deel van het beekdal van de Aa of Goor-
loop is als natte natuurparel aangeduid. Een natte 
natuurparel is een belangrijk natuurgebied met 
bijzondere natuur, die afhankelijk is van voldoende 
grondwater en een goede waterkwaliteit. De Aa of 
Goorloop vormt samen met het Dalemstroompje 
de bovenloop van de beek de Groote Beerze. De 
naam van de beek heeft trouwens niets te maken 
met de waterkwaliteit: goor of goirl wijst op laag-
gelegen, moerassige grond.

 D      Beekherstel Groote Beerze
De Groote Beerze stroomt door een lappendeken 
van velden, bos en akkers tussen Bladel, Hapert en 
Oirschot. Het beekdal van deze Brabantse laag-
landbeek is door de Europese Unie aangewezen als 
een zeer waardevol natuurgebied. Waterschap De 
Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze 
opnieuw inrichten. Dit doen we om verdroging 
tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en 
wateroverlast te beperken. Het resultaat is een nat 
natuurlandschap met een kronkelende beek. 

Ten Vorsel – Goorland – Waterpark 
Groote Beerze || Loop langs huizen  
en boerderijen van Ten Vorsel (kijkpunt 
B). Bij wegkapel en kp 79 LA ri kp 25, 
bomenlaan langs Hoeve ten Vorsel.  
Bij kp 25 RA, fietspad Bredase Baan. 
Brug over en LA ri kp 97, pad rechts 
langs Goorloop (kijkpunt C). Je 
passeert een stuw. Op harde weg LA, 
brug over en direct RA, pad links langs 
Goorloop. Je passeert nog een stuw. 
Vlak voor harde weg RA, stuw over 
naar kp 97. LA ri kp 92, Goorland. 
Voorbij bocht naar links RA, klinkerpad. 
Op driesprong LA, slingerpad naast 
klinkerweg tussen eiken door. Voorbij 
boerderij buigt pad langs akker. RD, 
verderop langs beek naar verkeersweg. 
Op fietspad LA. Bij verkeerslichten 
weg oversteken. RD, fietspad Lange 
Trekken. 

Waterpark Groote Beerze -  
Rioolwaterzuivering || Op kp 92  
RA ri kp 47. Vlak voor fietspad LA, 
graspad langs opvangbekken. Voorbij 
bekken RA, bruggetje over en RD,  
bospad. Einde pad LA, fietspad. Volg  
in bocht naar rechts een overgroeid 
pad RD. Bij overzijde monument op 
fietspad LA. Via brug de Groote  
Beerze over (kijkpunt D) en LA,  
rechtse graspad. Bij bord ‘Welkom  
bij Waterpark Groote Beerze’ LA  
pad langs Groote Beerze (verlaat 
wandelnetwerk). RA (kijkpunt E), op 
vlonderpad. LA ri rioolwaterzuivering. 
Einde pad LA. Pad RA naar brug,  
kp 47. Zie informatiebord voor  
extra rondje over waterpark achter 
rioolwaterzuivering.



Vlonderpad Waterpark Groote Beerze 

 E    Waterpark Groote Beerze
In Waterpark Groote Beerze laat Waterschap  
De Dommel zien dat waterbeheer en natuur uit-
stekend samen kunnen gaan. Dagelijks stroomt er 
zo’n 8000 m3 water door de rioolwaterzuivering. 
Vijvers met waterplanten, rietsloten en een moe-
rasbos helpen op natuurlijke wijze bij het zuiveren 
van het afvalwater. In het waterpark kronkelt de 
Groote Beerze en krijgt de natuur volop de ruimte. 
Via het vlonderpad kun je er een kijkje nemen. Door 
het park loopt een interessante en uitdagende 
wandelroute. Je kunt de route uitbreiden door  
ook het rondje aan de noordzijde van het park te 
lopen. Het water in de vijvers heeft ook een grote  
aantrekkingskracht op vogels. Vanachter het vogel- 
kijkscherm kun je de vogels observeren zonder ze 
te storen. Met wat geluk zie je misschien wel een 
ijsvogel of een blauwborst. Zeker de moeite van 
het omlopen waard.

Rioolwaterzuivering – Bladel, 
Schalieven – Busstation || Bij kp 47 
LA brug over ri kp 91. LA, bomenlaantje. 
Weg oversteken en LA op zandpaadje. 
Voorbij sportveld pad RA. Einde RA, 
klinkerpad. Wordt onverhard pad, buigt 
naar links. Rechts volkstuintjes. Weg 
oversteken naar kp 91, Schalieven. RD 
ri kp 5. Eerste straat LA, Korte Trekken. 
Einde RA Koekoeksbos. Op kruising met 
Hofstad RD, Schepenstraat. Volg pad RD. 
Voorbij huisnummer 5, Vierschaar RA, 
klinkerpad. Voorbij speelveld LA. Einde 
speelveld RA, Schoutstraat. Einde RA, 
dr. A.  Zijlmansstraat. Eerste straat LA,  
Torendreef. Eerste straat LA, dr. Cramer- 
straat. Volg straat mee naar rechts. 
Voor kerktoren LA, pad langs haag.  
Einde RA, winkelstraat. Bij Marktstraat, 
kp 5 LA ri kp 18. Einde RA, Boskant. 
Loop RD terug naar busstation.  
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