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Ten zuiden van Valkenswaard ligt het rustige dorpje Schaft. Tijdens deze bosrijke en gemakkelijke 
wandeling wandelt u door bossen en over graspaden door het dal van de Dommel naar de buurtschap 
Venbergen waar een oude watermolen staat. Dan volgt een prachtig stuk door het natuurgebied de Malpie 
met o.a. heide en fraaie vennen zoals het Groot Malpieven. Veel vennen worden bevolkt door kokmeeuwen. 
Dan volgt een stuk door de bossen en via het  mooie Dommeldal loopt u weer terug naar het rustieke 
dorpje Schaft. Neem voor onderweg zelf proviand mee. Er staan genoeg zitbanken onderweg. Aan het eind 
is een ruim terras.  
 

 
 
Startadres: Eetcafé Zomerhof, Maastrichterweg 265, Valkenswaard – Schaft.  Tel:040-2068207.  Geopend: 
dagelijks vanaf 09.00 uur. Parkeer tegenover de zaak op de grote parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,60 m  3.15 uur  16 m 16 m 
 

 
 

1068. SCHAFT  14,6 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé gaat 
u L (Abdijweg) over het fietspad.  Negeer na 200 
m  bosweg links. Let op! 10 meter  verder gaat u L 
(pijl) over het bospad.  
 

(Links ziet u het internationaal paardensportcentrum 
van Jan Tops, gouden medaille winnaar op de 
Olympische Spelen).  
 

Aan de kruising gaat u R (pijl).  Neem nu het 
eerste bospad L.  Aan de T-splitsing gaat u R. 
Aan de kruising gaat u L over de bosweg.  Aan de 
volgende kruising gaat u L (pijl).  Aan alweer een 
kruising gaat u RD (pijl).  Aan de T-splitsing bij 
bord “Stiltegebied” gaat u R over de bosweg. 
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L 
(pijl). Meteen daarna gaat u aan de kruising R 
(pijl) over de bosweg.  Aan de 3-sprong RD (pijl). 
Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 77 
gaat u L (79). Negeer meteen zijpad rechts. Volg 
het pad tussen de akkers door.  
 
2. Steek bij wkp 79 de doorgaande weg over en 
ga R (65) over het fietspad. U passeert Herberg de 
Taamvenhoeve. Meteen voorbij huisnr. 154 a gaat 
u L (pijl) over de veldweg/pad. Volg geruime tijd 
het pad langs het  slootje. Na circa 800 m gaat u 
aan de 3-sprong bij wkp 65 L (62) over de 
bosweg. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl).  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u verder RD (pijl). Het 
pad maakt een haakse bocht naar links en dan 
een haakse bocht naar rechts.  
 

(Na de bocht naar rechts kunt u links een paadje 
inlopen naar een moerasgebiedje).  
 

Volg nu weer geruime tijd het (gras)pad langs het 
slootje. Aan de 3-sprong gaat u R (pijl) door de 
bomenlaan.  Aan de T-splitsing bij wkp 62 gaat u 
L (37) over de asfaltweg.   

3. Aan de T-splitsing in de buurtschap Venbergen 
gaat u bij wkp 37 L (84/Molenstraat). U steekt de 
Dommel over en passeert de Venbergse 
watermolen.  
 

(De Venbergse Watermolen, gelegen aan de rand 
van het natuurgebied  De Malpie,  werd voor het 
eerst vermeld in 1227 als bezit van een 
zusterklooster uit Postel. In het molenhuis bevindt 
zich het gelijknamige café-restaurant. Het huidige 
gebouw dateert uit 1895. Delen van het gebouw zijn 
veel ouder, uit de 18e of mogelijk de 17e eeuw. Het 
waterrad is uitgevoerd in ijzer met houten schoepen. 
De molen draait in het zomerseizoen regelmatig, 
gemalen wordt er niet meer).   
 

Aan de 3-sprong bij wkp 84 gaat u RD (63) over 
de zandweg.  Aan de 3-sprong bij wkp 63 gaat u L 
(8).  Loop RD tot vlak voor de Dommel en ga dan 
R over het bospad.  
 

(U passeert een picknickbank, een mooie pauzeplek 
na 7 km. U loopt hier door het natuurgebied de 
Malpieven).  
 

Let op! Loop rechts van de zitbank over het 
bospad. Negeer 2 zijpaadjes rechts. Aan de 4-
sprong voor zandheuvel gaat u L (pijl).  (Boven op 
de heuvel heeft u mooi uitzicht op het ven).  Na 20 m 
gaat u aan de 3-sprong R (pijl).  Aan de 4-sprong 
gaat u R (pijl).  Aan de 3-sprong gaat u R (pijl) 
langs 5 zwarte paaltjes. Aan de T-splitsing bij 
zitbank gaat u L over de zandweg langs het 
fietspad. Aan de 3-sprong bij picknickbank en 
wkp 8 gaat u R (7) over de veldweg.   
 

4.  Aan de 3-sprong bij wkp 7 gaat u RD (67).  Aan 
de volgende 3-sprong gaat u L (pijl).  Aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u RD.  (U verlaat hier de 
gele pijl).   

http://www.eetcafezomerhof.nl/
tel:040-2068207
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Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (pijl).  Aan 
de 3-sprong bij picknickbank en wkp 67 gaat u L 
(5) over het pad door de heide.  Aan de Y-
splitsing gaat u R met links een mooi ven.  Aan 
de T-splitsing bij wkp 5 gaat u L (68).  U passeert 
een knuppelpad met links een ven en volg verder 
het zandpad.   
 

(Een eind verder wandelt u langs het grote ven 
genaamd Groot Malpieven, waar u mogelijk 
Kokmeeuwen ziet).   
 

Aan de Y-splitsing gaat u L over het brede 
zandpad. (U verlaat hier het grote ven).  Aan de T-
splitsing bij wkp 68 gaat u L (8) over het fietspad. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
picknickbank R (pijl) over het zandpad. Negeer 
zijpad rechts. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing R (Brandweer 12) over de bosweg.  
 

5. Negeer bosweg scherp rechts. Aan de 
volgende bosweg gaat u R omhoog. Negeer 
meteen bospad rechts. Vlak  daarna gaat u aan de 
T-splitsing L over het verharde fietspad.  
 

(Aan deze T-splitsing heeft u bij  zitbank mooi uitzicht 
op het ven).   
 

Waar de zandweg het fietspad “raakt”, blijft u op 
het fietspad (pijl) lopen.  De weg wordt even een 
klinkerweg en volg dan de zandweg (pijl). Negeer 
zijweg scherp links naar afsluitboom en blijf 
langs het fietspad lopen.  Negeer meteen bosweg 
rechts (brandweer 13) en blijf de zandweg 
(brandweer 12) parallel aan het fietspad volgen. 
Neem nu bij afsluitboom de volgende bosweg R 
(Brandweer 11).  Aan de kruising gaat u L (pijl) 
over de bosweg. Aan de volgende kruising gaat u 
RD (pijl). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) langs 

een grote akker.  Aan de volgende 3-sprong gaat 
u verder RD (pijl).   
 

6.  Aan de kruising bij afsluitbomen gaat u L. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD (pijl/ 
Brandweer 8).  Negeer zijwegen. Aan de 3-sprong 
bij wkp 59 gaat u RD (98). Negeer zijwegen. Aan 
de 3-sprong bij wkp 98 loopt u RD (97).  Aan de 
ruime kruising met fietspad en wkp 97 gaat u RD 
(96) het Dommeldal in. Aan de Y-splitsing gaat u 
R (pijl).  Loop RD (pijl) door het klaphek en volg 
het bospad.  U verlaat het bos en volg dan RD het 
graspaadje langs een bomenrand en zitbank. U 
passeert nog enkele bomen en dan buigt het 
graspad naar links en steekt u via brug  
de Dommel over (pijl). 
  
7.   Volg dan het paadje langs de 120 km lange 
Dommel, die na circa 35 km hier bij Schaft 
Nederland binnenkomt en nabij Den Bosch in de 
Maas stroomt.  Voorbij  zitbank (mooi plekje) gaat 
u aan de T-splitsing bij wkp 96 L (74) over de 
veldweg. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
volgende wkp 96 gaat u R (74) over de veldweg. 
Aan de T-splitsing gaat u R over de zandweg 
langs een greppel.  De zandweg wordt een 
asfaltweg. Aan de T-splitsing bij wkp 74 gaat u R 
(73).  U loopt het dorp Schaft binnen en negeer 
zijweg rechts. Aan de T-splitsing gaat u L 
(Abdijweg). Bij de rotonde steekt u RD de weg 
over en u komt weer bij de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het grote terras of 
warme serre, nog iets kunt eten of drinken. De 
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling 
vond.   

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

 
 

 

 


