DE KROONVENSCHE HEIDE ROUTE – 15 KM
Langs de Stenen de zaligheden, die de geografische ligging
van de acht Zaligheden in de Brabantse Kempen weergeven,
komen we aan de reconstructie van de elektrische draadversperring als herinnering aan WOI. We zijn hier immers in de
buurt van Grenspaal 198 op de Belgisch/Nederlandse grens.

In het kader van de Midzomeractiviteiten staat natuurlijk ook
een wandeldag op het programma! Omdat de weersvooruitzichten een tropische dag voorspellen heeft Charles voor de
lommerrijke wandeling gekozen in het uitgestrekte bosgebied
ten zuidoosten van Reusel en grenzend aan de Belgische
grens gekozen. Toch heeft het weer er voor gezorgd dat een
aantal trouwe wandelaars afhaken en zo staan op woensdag
3 augustus 10 wandelenthousiasten om 8.45 uur klaar voor
vertrek bij De Wetering.

We vertrekken voor deze rondwandeling vanaf Natuurpoort
De Brandtoren bij Taverne d'n Ouwe Brandtoren en wandelen
direct via een opvallend ‘keigaaf’ traject over de Peelsche
Heide met de Reuselse Kei en de Stenen der Zaligheden. Onderweg komen we op de gemarkeerde route ook langs bezienswaardigheden, zoals de Januskop, een mythologische
figuur met twee gezichten. Dit opvallende kunstwerk staat op
de waterscheiding van de Maas en de Schelde.

We laten de Peelsche Heide achter ons en komen nu in het
gebied van de Kroonvensche Heide, waar het oorspronkelijke
heidegebieden in begin van de 20ste eeuw is beplant met
naaldhout, waardoor er een gevarieerd bosgebied is ontstaan
met mooie vennen en kleine heidegebiedjes. We passeren we
een drietal met elkaar verbonden vennen: Kroonven, Klein
Kroonven en Tjop Venneke, die allemaal door de lange droogte bijna helemaal opgedroogd zijn. Het Kroonven is een ideale
plek voor de middagpauze!

We laten de Kroonvensche Heide achter ons. De route gaat
nu voorbij aan een oorlogsmonument en door het oude, kleine
landgoed Ten Vorsel. Op het laatste traject maken we een omtrekkende beweging rond Recreatiepark De Tipmast en langs
visvijver ‘t Neerven keren we terug naar het Natuurpoort De
Brandtoren, waar de uitkijktoren nog een panoramisch uitzicht
biedt over onze wandelroute. Voor de nazit strijken we neer bij
Taverne d'n Ouwe Brandtoren om onze dorstige kelen te laven
met een verfrissend drankje. Daarna keren we voldaan huiswaarts. Op naar de volgende wandeldag in september!
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