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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u de eerste helft een schitterend stuk door het Dommeldal
langs de Dommel. Dit gedeelte loopt door bossen en weilanden. De terugweg loopt u over veldwegen en
graspaden langs weilanden en akkers en aan de rand van Waalre. Neem zelf proviand mee. Na 7 km staat
een picknickbank. Aan het eind is een mooi terras. In de zomer is er een kleine lunchkaart. Na veel
regenval kan het langs de Dommel soms drassig zijn. Vooral de eerste helft van de route is zeer de moeite
waard!
GPS-afstand 12500 m, looptijd 2.40 uur en hoogteverschil 8 m.
Startadres: Herbergh ’t Loon, Loonderweg 44, Waalre.
Bij de herberg is een ruime parkeerplaats.

1084 WAALRE 12,5 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R
(Loonderweg). Na 50 m gaat u aan de 3-sprong
voor huisnr. 1 RD.
Aan de kruising bij
wandelknooppunt (wkp) 77 gaat u L (73) over het
pad. Steek de grindweg over en ga bij gele pijl
RD over het pad. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl)
langs de bosrand. Aan de T-splitsing bij pijl gaat
u R. Na 15 m gaat u aan de 3-sprong L over het
bospad. Aan de ongelijke 4-sprong neemt u de
tweede bosweg R. (Dus de weg die iets naar links
buigt). Aan de kruising bij zitbank gaat u L over de
veldweg. Negeer graspad rechts. Na 100 m gaat
u aan de 3-sprong bij wkp 44 R (45) door het
klaphek en loop RD door het weiland. Loop
rechts langs het slootje. Na enige tijd loopt u vlak
langs het riviertje de Dommel en steekt u via de
hoge ijzeren brug de beek over.
2.
Na de brug gaat u meteen R over het
graspaadje vlak langs de Dommel. Dan wandelt u
over het houten vlonderpad en volg nog even het
soms drassige bospad. Aan de T-splitsing bij wkp
45 gaat u R (46). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl)
langs de Dommel. Voorbij zitbank (prachtig plekje)
gaat u bij wkp 46 R (47) de brug over en even
verder gaat u door het klaphek. Loop RD door het
weiland. Voorbij volgend klaphek gaat u aan de Tsplitsing bij wkp 47 R (71) over de veldweg. Neem
het eerste pad R. (U verlaat hier even de route van
de gele pijl). Het bospad buigt naar rechts en dan
naar links tussen het water door. Na enige tijd
wandelt u weer langs de Dommel en passeert u
een vlonderpad. Aan de T-splitsing bij gele pijl
gaat u R. Aan het eind loopt u het terrein van een
camping op en volg RD de route van de gele pijl.
Aan het eind gaat u L langs de toiletten en ga dan
R over de asfaltweg langs de slagboom.
3. Steek de doorgaande weg over en ga L over
het fietspad.
(U kunt hier
even naar rechts lopen om de
watermolen (Volmolen) te bekijken.)

Aan de 3-sprong bij ANWB-wegwijzer gaat u RD.
Na 200 m gaat u bij markeringspaaltje en bord
“fietspad” R over de bosweg. Aan de 3-sprong,
waar de bosweg naar links buigt, gaat u RD langs
de afsluitboom over het bospad. U verlaat het bos
en ga dan L door het weiland langs de bosrand.
Voor de Dommel buigt het pad naar links door het
bos. Hier ligt veel kreupelhout maar blijf zo kort
mogelijk langs de Dommel lopen. U komt even uit
het bos en wandelt langs een weiland. Na 100 m
gaat u in het volgende bos aan de 3-sprong RD
en wandelt u weer door een weiland langs de
Dommel. Aan de 3-sprong bij klaphek gaat u RD
verder langs de Dommel.
4. Aan het eind van het pad gaat u L via het
klaphek het weiland in en loop RD via een houten
doorgang door het weiland.
In het tweede
weiland
gaat
u
naar
rechts
richting
hoogspanningsmast.
Onder
de
hoogspanningskabels loopt u RD het volgende
weiland binnen en volg RD het graspad. Aan het
eind gaat u via het klaphek R (pijl) over de
veldweg.
Aan de 3-sprong bij picknickbank
(mooie pauzeplek na 7 km) gaat u RD (pijl). Aan
het eind gaat u RD (Runstraat) over het fietspad..
5. Aan de 3-sprong bij wkp 8 gaat u R (60) over
de veldweg. Na geruime tijd wandelt u over de
asfaltweg langs de A67. Na 100 m buigt de
asfaltweg naar rechts en u verlaat de autoweg. U
passeert een mooie visvijver. Aan de T-splitsing
bij wkp 80 gaat u R (43) over het fietspad en
steekt u de Dommel over. Aan de 3-sprong bij
wkp 44 gaat u R (45) over de veldweg. Na enige
tijd wordt de veldweg een pad en ziet u rechts de
Dommel. Het pad buigt naar links langs een
bosrand
en
dan
loopt
u
onder
de
hoogspanningskabels door. Aan de T-splitsing
gaat u L (pijl) over de veldweg. Na geruime tijd
gaat u aan de 3-sprong RD (pijl) richting dorp. Bij
de eerste huizen gaat u aan de kruising bij wkp 45
RD (Rooisestraat) over de doodlopende weg

6. Aan de 3-sprong bij doodlopende weg gaat u
RD over de onverharde weg. Negeer alle zijpaden
links. Voorbij afsluitboom gaat u aan de Tsplitsing R langs een sportterrein. Aan de
volgende T-splitsing bij houten hek gaat u L. Aan
alweer een T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.
Voorbij het voetbalveld gaat u aan de 3-sprong
voor huisnr. 46 R (Smeleweg). Negeer zijweg
links. Aan de kruising gaat u RD.
Aan de
volgende kruising met de Adriaan van Ostadelaan
gaat u R over het bospad. Aan de 4-sprong met
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smal bospaadje gaat u RD. Na 40 m gaat u voorbij
houten hek L over het paadje door het weiland.
Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij zitbank
R over het bospad. Negeer zijpad links. Steek de
smalle asfaltweg over en loop RD over het pad
langs de afrastering. Negeer zijpad links. Aan de
veldweg gaat u R. Aan het eind komt u weer bij
de parkeerplaats.
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