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Tijdens deze gemakkelijke boswandeling wandelt u eerst de zuidelijke lus door bossen naar het prachtig 
gelegen Meertjesven. Dan wandelt u verder langs een mooie villawijk en via bos loopt u naar het Kleinven 
en het mooie Lisseven. Tijdens de noordelijke lus wandelt u naar een mooi heidegebied en het grote ven 
genaamd de Meeris. Via verrassende bospaadjes komt u weer bij de brasserie met mooi terras. Neem voor 
onderweg zelf drinken mee. Er staan enkele zitbanken. Dit is elk jaargetijde een fijne wandeling om 
heerlijke dennenlucht op te snuiven in de bossen.   
 

Startadres: Brasserie ’t Stationskoffiehuis, Willibrorduslaan 137a, Waalre.   
Bij de brasserie is een ruime parkeerplaats.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,62 km  2.10 uur  11 m  39 m 
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1.   Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R 
over het trottoir.  Na 100 m gaat u L (Baron van 
Wijnbergenplantsoen) over de asfaltweg, die 100 
m verder naar rechtst buigt. Na 200 m, voorbij 
huisnr. 8, gaat u aan de 4-sprong L over het 
fietspad. Meteen daarna,  waar het fietspad naar 
rechts buigt, gaat u RD over het bospaadje. 
Meteen daarna aan de T-splitsing voor  grasland 
gaat u L (pijl).  50 m verder aan de volgende T-
splitsing gaat u R (pijl) met links de hoge 
afrastering van het Blokven. Op de hoek van de 
afrastering gaat u aan de 3-sprong R met rechts  
het grasland.  Aan de Y-splitsing gaat u L (pijl) 
over het bospaadje.  Vlak daarna aan de kruising 
bij wandelmarkeringspaal gaat u L. Negeer 
zijpaadje rechts. Vlak daarna gaat u aan de 4-
sprong RD. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
(pijl). Aan de kruising, met boom in het midden, 
gaat u verder RD. Aan de 4-sprong gaat u RD 
over het licht stijgende pad.   
 

2.  Aan de 5-sprong bij wandelkooppunt (wkp) 3 
gaat u R (2). Voorbij weiland gaat u aan de 3-
sprong RD (pijl) over de bosweg.  Na 50 m gaat u 
aan de volgende 3-sprong RD (pijl).  Neem nu bij 
afsluitboom het eerste bospad L.  Negeer zijpad 
links. Meteen daarna aan de kruising bij wkp 2 
gaat u L (76) over het bospad.  Aan de volgende 
kruising gaat u RD (pijl). Aan alweer een  kruising 
gaat u verder RD.  Meteen voorbij  greppel gaat u 
aan de T-splitsing L (pijl). Meteen daarna gaat u 
aan de kruising R (pijl).  Aan de volgende kruising 
gaat u R over de bosweg.  Aan de T-splitsing, 
voor wit huis, gaat u L (pijl) over de zandweg. 
Steek het fietspad over en loop RD langs de stal.  
Negeer zijpaden links.   
 
3. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L en u steekt 
de smalle asfaltweg/tweerichtingsfietspad over.  
 

(De smalle asfaltweg ligt op het traject van de 
voormalige spoorlijn Eindhoven Hasselt (België). Nu 
wordt het traject gebruikt voor het 6 km lange 
snelfietspad Valkenswaard-Waalre-Eindhoven).  
 

Meteen daarna bij wkp 80 gaat u bij afsluitboom 
schuin L (81) over het bospad. (Dus  negeer de 1e 
afsluitboom links).  Aan de Y-splitsing, met 
prachtig uitzicht op het Meeertjensven, gaat u L 
(pijl).  Bij omgevallen boom buigt het pad links 
(pijl op licht blauw markeringspaaltje) het bos in 
met rechts van u het ven.  Negeer zijpaadje links 
en volg loop RD (gele pijl) met rechts nog steeds 
het ven. 150 m verder aan de 3-sprong, met  
afgezaagde boom in het midden,  gaat u L. (U 
verlaat hier de pijl). Steek de zandweg over en loop  
RD (8) over het licht stijgende zandpad. Negeer 
zijpaden. Na ruim 300 m gaat u aan de kruising  R 
over de bosweg. Na 100 m gaat u aan de 
volgende kruising L over de bosweg. Na 300 m 
aan de kruising bij zitbank gaat u RD. Meteen 
daarna aan de 4-spriong gaat u R over het 
bospaadje, dat even verder langs een hoge 
afrastering loopt. Aan de 4-sprong bij zitbank 
gaat u L  (Lissevenlaan) over de brede grasstrook 
langs de doorgaande weg en u passeert enkele 
fraaie optrekjes. Negeer na 200 m zijweg  rechts 
(Mastboslaan).   
 

4. Let op! Ruim 50 m verder, precies tegenover 
huisnr. 25, gaat u schuin R over het bospaadje. 
(Dit is vlak voor de Y-splitsing. Het paadje is soms  
moeilijk te zien). Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong R met circa 5 m rechts van u een weiland.  
Bij het prachtig Kleinven buigt het pad links het 
bos in.   
U komt in een weiland en ga dan meteen aan de 
Y-splitsing bij 2 bomen schuin R het graspaadje 
omhoog en loop links langs een mooie vliegden. 
Steek dan bij wandelmarkeringspaaltje RD de 
zandvlakte over, met 10 m rechts van u de haag.  
Aan de overzijde bij ontwortelde boom loopt u RD 
het pad omlaag.  Beneden voor villa gaat u R over 
de asfaltweg met links de volgende villa/huisnr. 
30.  Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(Hoge Duinlaan).  Na 150 m, aan het eind lvan de 
asfaltweg, loopt u RD het Burg. Ossepark binnen. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong R over het 
asfaltpad.   
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5. Aan de  T-splitsing bij wkp 50 gaat u R (51) 
over het asfaltpad. Na 25 m gaat u aan de Y-
splitsing L (pijl).  Negeer zijpaden rechts en blijf 
het bospad RD (pijl) volgen.  
 

(Na 200 m heeft u  zitbank, genietplekje, links 
prachtig uitzicht op het Lisseven).  
 

Na 250 m gaat u aan de T-splitsing R door het 
hek. Steek meten daarna de doorgaande weg 
over en loop RD (August Sniederslaan. Aan de 
kruising gaat u L (Vincent Cleerdinlaan). Meteen 
daarna gaat u bij afsluitboom R over het bospad.  
Aan de 4-sprong gaat u L. Na 10 m gaat u schuin 
R over het bospad langs een mooie spar. Negeer 
zijpaadje rechts.  Aan de 4-sprong gaat u R. 10 m 
verder gaat u aan de kruising, met 3 dunne 
bomen in het midden, RD. Negeer meteen daarna 
zijpad rechts en loop RD met rechts aan de 
bosrand enkele woningen.  Na ruim 50 m gaat u 
aan de ruime 3-sprong R en na 10 m gaat u aan 
de 3-sprong L. Aan de T-splitsing, voor grasveld, 
gaat u L over de zandweg. Negeer zijpaden.  
 
6. Bij  afsluitbomen en picknickbank steekt u het 
tweerichtingsfietspad/ snelfietspad over. Meteen 
daarna aan de 4-sprong gaat u RD richting 
zandstrook. Vlak daarna aan de 4-sprong bij 
zandstrook gaat u bij 4-stammige berk L  het 
zandpaadje omhoog.  Aan de 5-sprong, bij open 
plek, loopt u precies RD. (U neemt dus het 
middelste pad). Aan de 4-sprong, bij scheef 
staande boom voor open stuk bos,  gaat u R.  
Aan de T-splitsing, met links een afgezaagde 
boom, gaat u R. Aan de kruising bij 
mountainbikepaaltje gaat u L.  Let op! Voorbij 
zitbank steekt u precies RD tweemaal een 
fietspad over en loop dan RD over het bospaadje.  
Aan de 3-sprong gaat u L over het bredere pad.  
Aan de 4-sprong gaat u R (wit-geel) over de brede 
bosweg. Aan de T-splitsing voor de heide gaat u 
R. Aan de 3-sprong bij afgezaagde boom gaat u L 
langs de heide.  Aan de Y-splitsing gaat u L. Na 
25 m gaat u vlak voor liggende boomstammen 
scherp L over het pad dat dwars door de heide 
gaat.   

 

7. Aan de T-splitsing bij bosrand gaat u R.  Aan 
de kruising bij liggende boomstammen en  
bosweg gaat u bij ijzeren afsluitboom RD over het 
bospaadje. (Het pad kan hier en daar iets 
dichtgegroeid zijn). Aan de 3-sprong bij afgezaagde 
boom gaat u R over de bosweg.  Aan de T-
splitsing gaat u L de bosweg omhoog.  Beneden 
aan de T-splitsing, vlak voor de grote 21 m diepe 
waterplas  de Meeris, ook wel Het Gat van Waalre 
genoemd en die een geliefde plek bij duikers is, 
gaat u L over het zandpad met rechts de plas.   
 

(De plas is ontstaan door afgraving t. b. v. de aanleg 
van de nabijgelegen A2-snelweg). 
 

Aan de 3-sprong, met links het clubgebouw met 
vele graffiti van het schuttersgilde St. Willibrord. 
gaat u L over de bosweg. 
 

(Het clubgebouw, met de graffiti, is ook het 
onderkomen van Duikteam Eindhoven) 
 

U passeert links bij het clubgebouw van het 
schuttersgilde zes schietpalen met kogelvanger  
Aan de ruime 3-sprong gaat u R. Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L over de 
zandweg.  Na 50 m gaat u R over het pad gelegen 
tussen akkers.  Aan het eind loopt u RD over het 
bospad. Steek het fietspad en zandweg over en 
loop RD over het bospaadje.  Aan de 4-sprong 
gaat u R over de brede zandweg.   
 

8. Na 100 m gaat u L (pijl) over het bospaadje.  
Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaaltje 
gaat u L. Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
(pijl).  Aan de kruising bij gele pijl gaat u L over 
de bosweg.  Aan de kruising gaat u RD (rood) 
langs een mountainbikepaaltje.  Neem nu het 
eerste bospad scherp R.  Aan de kruising, voor 
open stuk bos, gaat u L over het bospad. Aan de 
volgende 2 kruisingen gaat u RD (rood) langs de 
mountainbikepaaltjes.  Aan de 3-sprong bij twee 
wandelmarkeringspaaltjes gaat u R (zwarte pijl). 
Meteen daarna gaat u aan de kruising RD omlaag. 
Steek het fietspad over en loop dan RD over de 
parkeerplaats naar het startpunt. 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 


