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Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u eerst naar de buurtschap Loon. Dan loopt u 
geruime tijd over leuke bospaadje langs een aantal fraaie vennetjes. U komt even in de rand Valkenswaard 
en dan wandelt u een prachtig stuk over leuke paadjes door het dal van de Dommel. Via de buurtschap 
Loon komt u via verrassende paadjes weer bij het startpunt. Neem voor onderweg zelf drinken mee. Er 
staan enkele zitbanken. U kunt de route inkorten tot 9,5 km wat ook een leuke wandeling is.    
 

 
 
Startadres:  Meester Keeman, Markt 21, Waalre.  Tel: 040-7601999. Alle dagen geopend. Dinsdag gesloten 
Geopend: Woensdag t/m maandag vanaf 11.00 uur.  
 

Parkeer op de grote parkeerplaats bij de vlakbij gelegen  Jan van Genugtenstraat 38. Met uw rug naar de 
parkeerplaats gaat u L.  Vlak daarna aan de T-splitsing, bij het voormalig klooster (1913-1973) van de 
zusters  Dochters van Maria en Joseph, gaat u L en u komt meteen rechts bij Meester Keeman 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,00 km  2.55 uur 20 m  22 m 
 

 
 

1067. WAALRE 13 km – 9,5km 
 

1.   1. Met uw rug naar de ingang/terras gaat u L. 
Meteen daarna aan de T-splitsing voor de  
rijksmonumentale Sint Willibrorduskerk (1925) 
gaat u R met links de kerk en de Markt waarop 
een muziekkiosk en waterpomp staat. Aan de 3-
sprong, einde plein. gaat u R (Molenstraat).   
 

(Hier ziet u links aan de Markt drie rijksmonumentale 
herenhuizen (huisnrs 7-9-10), die door de 
textielfabrikant Josephus van Dijk tussen 1892 en 
1910 zijn gebouwd met in het midden (nr. 8) de 
linnenfabriek). 
 

Aan de kruising gaat u L (Oude Kerkstraat).  
Neger zijwegen. Na bijna 150 m gaat u vlak voor 
de 4-sprong R (Jan Socrellaan) over het trottoir 
langs huisnr. 17.  Negeer zijweg links 
(Rembrandtlaan).  Vlak daarna gaat u tegenover 
huisnr. 41 bij wegwijzer L over de bosweg. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank 
L over de bosweg.  Negeer zijpaden. Steek na 200 
m de asfaltweg over en loop RD over het pad 
langs de afrastering.  Negeer zijpad links. Aan de 
T-splitsing voor manege gaat u R over de 
veldweg. Aan de brede zandweg gaat u L (De 
Frooyen/fietsroute 45) met rechts het asfalt-
fietspad.  Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD. 
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl/Gildebosweg) met 
rechts nog even het fietspad. Negeer zijpad 
schuin rechts.   
 

2. Steek de voorrangsweg over en loop RD 
(Gildebosweg).  Na 150 m, waar het asfalt- 
fietspad begint, gaat u aan de Y-splitsing R (pijl) 
over de bosweg. Na 200 m gaat u aan de 4-sprong 
bij wandelknooppunt (wkp) 76 R (75) over het pad 
met links de bosrand en volg het bospaadje langs 

het sportveld. Aan de 3-sprong, net voorbij dug-
out van het voetbalveld en voor 
markeringspaaltje, gaat u L over het bospad. 
Negeer zijpaden. Let op! Zodra u links een ven 
ziet,  gaat u L over het paadje naar het ven.  
Wandel nu linksom om het Vlasrootven heen.  
Waar het pad voor zandstrandje eindigt, gaat u L 
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing 
R over het paadje.  U loopt dus nog even langs 
het ven met 10 m links van u een bosweg. Aan 
het eind gaat u R over de bosweg.  Aan de 3-
sprong, met links een afsluitboom, gaat u RD. 100 
m verder gaat u aan de kruising bij afsluitboom L 
over de bosweg. Negeer zijpaden en volg de 
bosweg, die  na ruim 150 m naar rechts buigt.  
 

3. Na 250 m gaat u aan de kruising, met rechts 
een groot weiland, L over het brede zandpad. Na 
50 m gaat u L (pijl) over het zandpad en u 
passeert links een klein ven. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (pijl). Negeer zijpaden rechts en volg 
de brede zandweg met rechts grasland. Negeer 
zijpad links. Meteen daarna gaat u aan de 
kruising L.  
 

(Degene, die 9,5 km loopt gaat hier RD. Aan de 3-
sprong gat u RD.  Ga dan verder bij **** in punt 5).   
 

Negeer zijpaden. Steek na bijna 500 m de smalle 
asfaltweg/tweerichtingsfietspad en loop RD over 
het smalle bospad  langs de hoge afrastering en 
dat na 150 m naar rechts buigt.  
 

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

https://www.meesterkeeman.nl/
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Aan de 3-sprong gaat u L over het smalle 
bospaadje. Aan het eind gaat u R over het 
fietspad. Na 30 m steekt u L de doorgaande weg  
(Eindhovenseweg/N69) over.  
 

4. Steek het fietspad over en loop RD. Meteen  
daarna, voorbij stenen trafohuisje met nummer 
300 NE o1,  gaat u meteen R over het bospaadje 
met rechts een natuurgebied met mooie vennen. 
Negeer zijpad links en dan loopt u over het pad 
langs een wildzwijnraster.  Aan de T-splitsing, bij 
stenen zitbank  en uitzicht op het Peetersven, 
gaat u L (pijl).  Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing 
R langs de houten reling. (U verlaat hier de route 
van de pijl). Aan de 4-sprong, bij infobordje 
“Peetersven”, gaat u RD langs de reling.  Aan de 
kruising bij zitbank gaat u RD over het bospad.  
Aan de 5-sprong gaat u RD (pijl). (Dus het tweede 
pad van links). Negeer zijpad links. Voorbij 
afsluitboom gaat u R (pijl) over de verharde 
bosweg. Negeer zijpaden. Aan het eind gaat u R 
over het fietspad langs de doorgaande weg en  
tankstation.    
 

5. Let op! Na 100 m, tegenover de inrit van huisnr. 
258, steekt u voorzichtig L de doorgaande weg 
over en loopt u bij bordje ”Gemeentelijke 
bossen” RD over het bospaadje. Aan de T-
splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u 3-sprong 
weer L. Aan de 3-sprong gaat u R over het kleine 
grasveld.  Aan het eind steekt u RD de smalle 
asfaltweg/snelfietspad over en loop RD over het 
paadje. Meteen daarna gaat u R met links de 
afrastering van de Valkenwaardse/ Eindhovense 
18 holes golfbaan en de tennisbanen van TC 
Valkenswaard.   
 

(De golfclub is in 1928  door Anton Philips, één van 
de oprichters van het huidige Philips concern,  
opgericht). 
 

Op de hoek van de afrastering gaat u aan de 
kruising L met links het sportveld.  Na 50 m gaat 
u R over het bospad.  Aan de kruising gaat u L.  
Na 200 m gaat u aan de volgende kruising RD.  
Negeer zijpad rechts. Vlak daarna gaat u aan de 
T-splitsing L.  ****Aan de kruising bij wkp 38 gaat 
u R (39) langs de hoge afrastering.  Op de hoek 
van de afrastering gaat u aan de 3-sprong RD 
over het bospad. Negeer zijpaden. Na 250 m, aan 
de kruising bij huizen in Valkenswaard, gaat u RD 
(pijl) over het bospaadje, evenwijdig aan de links 
gelegen klinkerweg (Mahonia). Aan de 3-sprong 
gaat u RD.  
 

6. Aan de klinkerweg gaat u R (Mahonia), die 
meteen naar links buigt langs huisnr. 7.  Negeer  
zijwegen links. Na 300 m gaat u aan  ongelijke 4-
sprong R (de Hazelaar) naar de rotonde. (Hier 
staat een zitbank).  Meteen daarna aan de rotonde 
gaat u RD  (de Weegbree).  Na 150 m gaat u aan 
de 4-sprong bij wkp 39 R (74) over de veldweg, 
die na 100 m naar links buigt. Negeer zijpaden en 
volg geruime tijd (RD (pijl) de veldweg, die na 

bijna 800 m voorbij boerderij een asfaltweg wordt. 
Aan de T-splitsing bij wkp 74 gaat u L (41).  Na 
ruim 100 m steekt u via brug de Dommel over en 
100 m verder gaat u via klaphek R over het 
graspad/weiland langs een beekje.  150 m verder 
wandelt u even vlak langs de Dommel en ruim 
100 m verder, voorbij vijver, buigt het pad naar 
links (pijl). Aan de T-splitsing bij wkp 41 gaat u R 
(45) over de bosweg. Na bijna 400 m gaat u aan 
de 3-sprong RD (pijl) langs en door de bosrand.   
 

7. Aan de 3-sprong bij wkp. 45 gaat u R (44/ 
Loondermolenpad) over het bospaadje, dat even 
verder een mooi vlonderpad wordt.  Bijna aan het 
eind gaat u bij bordje “Loondermolenpad” R over 
het graspaadje naar de brug over de Dommel. Via 
de bijzondere brug steekt u de Dommel over en 
gaat u R over het pad met rechts de Dommel.  
Negeer na ruim 100 m klaphek links en volg het 
pad verder langs de 120 km lange Dommel, die  
nabij Den Bosch in de Maas stroomt. 100 m 
verder loopt u RD (pijl) door het weiland met 
rechts een slootje. (U verlaat hier dus de Dommel). 
Aan het eind gaat u door het klaphek en ga dan 
bij wkp 44 L (72) over de veldweg. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd de veldweg, die na 
150 m naar rechts (pijl) buigt. Na bijna 600 m gaat 
u aan de kruising bij zitbank RD over de bosweg. 
100 m verder gaat u aan de 4-sprong RD met 
rechts de bosrand.  Negeer bospad rechts. Aan 
de T-splitsing voor weiland gaat u L over het pad, 
dat een eind verder  tussen  hagen door loopt.  
Steek na bijna 400 m de zandweg schuin links 
over en loop RD over het smalle pad. Steek bij 
wkp 77 de asfaltweg over en loop RD (78) over 
het pad gelegen tussen hagen.  
 

8. Na bijna 200 m  gaat u meteen aan de 3-sprong 
in het bos L over het bospad door de bosrand.  
Na 200 m, einde bospad, volgt u RD de veldweg.  
Negeer zijpaadjes. Aan de 4-sprong gaat u RD 
(Adriaen van Ostadelaan) over de klinkerweg en u 
loopt Waalre binnen.  Aan de T-splitsing gaat u L. 
Aan de kruising gaat u R (Molenstraat). Aan de 3-
sprong gaat u L met rechts het marktplein. 
 

(U kunt natuurlijk eerst nog een kijkje nemen  in de 
rijksmonumentale Sint Willibrorduskerk (1925) 
waarvoor een groot H. Hartbeeld (1921) staat.  
 

Rechts van de ingang van de kerk staat de 
rijksmonumentale pastorie (nr. 23)  uit 1934).  
 

Aan de linkerkant van de kerk is de ingang van de 
Mariakapel). 
 

U  komt aan de 3-sprong links weer bij het mooie 
grand-café Meester Keeman, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het terras 
iets kunt eten of drinken.  
 

Het mooi ingerichte grand-café is gehuisvest in 
de voormalige bibliotheek/school en is genoemd 
naar Meester Keeman, hoofd der school. 
 

         
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.   


