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Ten zuiden van Valkenswaard liggen de rustige dorpjes Borkel en Schaft.  Tijdens deze gemakkelijke en 
bosrijke wandeling wandelt u de eerste 10 km door bossen, langs bosranden, akkers, weilanden en 
landerijen. Dan wordt de route steeds mooier en loopt u door de heide naar een mooi uitzichtpunt in 
natuurpark Plateaux-Hageven met uitzicht op vennen. Door de heide loopt u naar de buurtschap Achterste 
Brug en dan wandelt u een prachtig stuk door de weilanden langs de Dommel terug naar Borkel waar een 
fijn terras is op het leuke plein.  Neem voor onderweg zelf proviand mee.  Na 9,3 km staat de eerste zitbank 
maar bij het uitzichtpunt kunt u ook op het vlonderpad zitten.  
 

Startadres: Eetcafé De Woeste Hoeve, Mgr. Kuypersplein 6, Borkel en Schaft. Tel:040-2219107.  Geopend: 
Dagelijks (in het seizoen) elke dag vanaf 10.00 uur, en op maandag gesloten.  Parkeer in de Pater Aartslaan 
op de parkeerplaats. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,00 km  3.20 uur  36m  36 m 
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1043. BORKEL & SCHAFT 15 km 
 

1. Tegenover het eetcafé gaat u RD (Pater 
Aartslaan) met links een speeltuin. Bij de 
parkeerplaats gaat u RD over de veldweg. Aan de 
4-sprong gaat u R (Brandweer 7) over de bosweg.  
Aan de 3-sprong gaat u bij afsluitboom L 
(Brandweer 9) over de bosweg. Aan de  volgende 
3-sprong RD. Bij  2 kruisingen loopt u verder RD. 
Negeer daarna twee zijpaden links.  Aan de 3-
sprong bij mountainbikemarkering gaat u R 
(groene pijl) over het bospad dat na 100 m naar 
links (groene pijl) buigt.  Aan de kruising gaat u R 
(groene pijl).  Aan de volgende kruising gaat u L 
(groene en gele pijl).  Aan de Y-splitsing gaat u R 
(groene pijl). Meteen daarna aan de volgende 
kruising gaat u R (groene pijl) over de bosweg.  
Aan de 3-sprong gaat u L (groene pijl). Aan de 
kruising gaat u RD over de bosweg. (U verlaat hier 
even de groene pijl). 
 

2.   Aan de 4-sprong gaat u RD. Vlak  daarna aan 
de 3-sprong bij afsluitboom gaat u RD (groene 
pijl/brandweer 10) met rechts een grote akker.  
Negeer zijpaden.  Na 300 m, aan het eind van de 
akker, gaat u aan de kruising RD (gele pijl) over 
de zandweg. Na 200 m voorbij huis in de 
buurtschap Hoek gaat u R (Dorpsstraat) over de 
asfaltweg, die overgaat in de Kapelweg. Loop 
links van de weg. Negeer zijwegen. Na 250 m 
steekt u RD de rotonde over en ga RD over het 
fietspad richting Bergeijk met rechts de 
doorgaande weg (Bergeijksedijk/N613).  Na 250 m 
gaat u aan de 4-sprong  vlak vóór het eerste huis 
L over de grindweg en volg dan RD het graspad 
dat een zandweg wordt. Vlak vóór de doorgaande 
weg (Luikerweg/N69) gaat u scherp R over de 
bosweg. Negeer zijpaden en volg geruime tijd het 
pad RD.  

3. Na bijna 800 m gaat u aan de T-splitsing L (gele 
pijl) over de zandweg.  Bijna 200 m verder gaat u 
bij afsluitboom L over de bosweg  Aan de 3-
sprong, met rechts een afgezaagde boom, gaat u 
R over het bospad langs 3 palen. Steek de brede 
bosweg over en loop RD. Aan de kruising gaat u 
verder RD over de bosweg.  Aan de T-splitsing 
gaat u R over het graspad.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u L over de zandweg met links de 
bosrand.  Aan de T-splitsing voor woning gaat u 
R (gele pijl) over de zandweg.  Aan de 3-sprong 
bij betonnen paal gaat u RD (pijl). Aan de T-
splitsing gaat u L (pijl).  Na 400 m gaat u aan de 3-
sprong RD (pijl). Aan de volgende 3-sprong gaat 
u RD met links de bosrand. (U verlaat hier de gele 
pijl).  Let op!  Na 100 m gaat u R tussen 4 paaltjes 
door over het smalle bospaadje. (Dit is circa 50 m 
voor woningen. Op het smalle bospaadje kan in de 
zomer het gras hoog staan). Aan de T-splitsing 
voor dor naaldbos gaat u L. (Hier staat ook soms 
hoog gras),    
 

4. Aan de volgende T-splitsing gaat u R 
(brandweeg 8) over de bosweg.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD (brandweer 8).  Aan de volgende 3-
sprong gaat u verder RD (geel/rood).  Voorbij 
afsluitboom steekt u de doorgaande weg (Maaij) 
over en ga dan L (pijl) over het betonnen fietspad.  
Steek de voorrangsweg (Luikerweg/N69) over en 
loop bij wandelknooppunt (wkp)  26 RD (11/) en 
via klaphek loopt u RD (pijl) over het bospad.  
Aan de kruising bij wkp 11 gaat u RD (21) door 
het klaphek en na 20 m gaat u L (pijl) over het 
bospad. Na 300 m aan de 3-sprong voor groot 
stuk heide gaat u L (pijl). Het pad buigt even 
rechts langs een “beekje” (zie infobord) en buigt 
dan rechts (pijl) door de heide.  

tel:040-2219107
http://www.de-woestehoeve.nl/
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Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg en na 
10 m gaat u R (pijl) over het bospad, dat u 
geruime tijd RD (pijl) volgt.  
 

(Bij heidegebied passeert u een zitbank, een fijne 
pauzeplek na 9,3 km).   
 

5.  Na 800 m steekt u de veldweg over en loopt u 
RD (pijl) over het bospad.  Bijna 250 m verder 
gaat u aan de 4-sprong R met rechts  
heidegebied.  Na ruim 250 m wandelt u over een 
vlonderpad.  Meteen daarna aan de 4-sprong, met 
rechts het uitzichtpunt met uitzicht op het 
natuurgebied Plateaux-Hageven, gaat u L (pijl) 
over het graspad.  Aan de T-splitsing, met rechts 
de Belgische grens, gaat u L (pijl) over de 
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl/ 
brandweer 2). U passeert rechts een zitbank.  Bij  
veerooster gaat u RD (pijl) door het klaphek en 
volg de zandweg. Aan de kruising bij wkp 21 in de 
buurtschap Achterse Brug gaat u R (22) over de 
doodlopende weg. Voorbij  vakantiewoning gaat 
u aan de 4-sprong  RD (pijl) over de zandweg. 50 
m verder gaat u aan de 3-sprong L (pijl).    
 

6. Aan de 3-sprong bij wkp  22 gaat u R (24).  Aan 
de 3-sprong bij 4 stoeltjes gaat u RD over het 

bospad en u loopt het Dommeldal binnen. Aan de 
3-sprong gaat u L (pijl) met rechts de Dommel.   
 

(De 120 km lange Dommel ontspringt nabij de 
Belgische plaats Peer en stroomt bij Borkel en Schaft 
Nederland binnen. In ’s-Hertogenbosch komen rivier 
de Aa en de Dommel samen en vormen de Dieze, 
die uiteindelijk in de Maas uitmondt). 
 

Volg nu zeer geruime tijd het pad langs de 
Dommel. (Een aantal malen moet u via een 
overstapje de afrastering over).  Na circa 1 km gaat 
u aan de 3-sprong bij wkp 24 RD (25) verder langs 
de Dommel. Steek na bijna 400 m bij brug, 
picknickbank en wkp 25 de asfaltweg over en 
loop verder RD (93) langs de Dommel.  Negeer na 
400 m bij bruggetje zijpaadje links en loop verder 
langs de Dommel.  Aan de 3-sprong bij wkp 93 
gaat u RD (94) verder langs de Dommel.  Aan de 
3-sprong bij wkp 94 en brug gaat u L (5) langs de 
afrastering. Aan de 4-sprong in Borkel gaat u R 
(pijl/Sportparkdreef).  Aan de T-splitsing gaat u R 
(Dorpsstraat) en u komt meteen rechts weer bij 
De Woeste Hoeve, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
De uitbater verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt. 

   
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.  
  

 


