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Ten zuiden van de provincie Noord - Brabant ligt vlak over de Belgische grens het plaatsje Arendonk.  
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u eerst een stuk door open velden en een stuk langs het 
Kanaal Dessel-Schoten.  Via een gehucht met enkele boerderijen komt u aan de Grensweg en loopt u 
Nederland binnen. Dan struint u geruime tijd over leuke paadjes door het Natuurreservaat Reuselse 
Moeren en passeert u na 8,7 km een schuilhut om te pauzeren. Na 9,2 km passeert u nog een zitbank. U 
steekt weer het kanaal over en volgt een mooi graspaadje langs het water. Dan komt u bij een uitkijkhut in 
het Natuurreservaat Het Goorken met mooi uitzicht op een groot ven. Via leuke paadjes door 
natuurreservaat Lokkerse Dammen passeert u een uitkijktoren en wandelt u door het dal van het beekje De 
Wamp. Via mooi knuppelpaadje komt u in het centrum bij een oorlogsmonument en via verrassende 
steegjes loopt u terug naar het Koffiehuis, waar aan de achterzijde een leuk en rustig terras is.  (Veel 
rustiger dan in het centrum!).  Neem voor onderweg zelf proviand mee.  U kunt de wandeling inkorten tot 
8,7 km wat ook een leuke lus is.  
 

 
 

Startadres: Koffiehuis ’t Zoet Pateeke, Koeistraat 55, Arendonk.  Tel:0032-14828697.  Geopend: woensdag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur, zaterdag en zondag van 09.00 tot 19.30 uur.  U kunt parkeren voor de zaak 
en 50 m verder is aan de overzijde naast het tankstation een grote parkeerplaats voor een drankenhandel.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,29 km  3.45 uur  15 m  16 m 
 

 
 

1175. ARENDONK  17,3 km – 8,7 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het Koffiehuis 
gaat u L. Negeer meteen zijweg links 
(Middelvelden).  Na bijna 600 m, 50 m voorbij  
huisnr. 103,  gaat u L (65) over de veldweg.  Na 
ruim 400 m gaat u aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 65 R (64) over de 
asfaltweg, die 200 m verder naar links buigt.  Aan 
de 3-sprong bij zitbank, wkp 64 en waar de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD (63) over 
de veldweg.  Steek de asfaltweg over en loop RD 
(63) over de veldweg.  Aan de 3-sprong bij wkp 63 
gaat u RD (62).  Aan de T-splitsing bij wkp 62 gaat 
u R (57).  Aan de betonplatenweg gaat u L (57).  
Aan de T-splitsing gaat u R (57).  Aan de kruising 
bij wkp 57 gaat u RD.   
 

2. Let op!  Vlak voordat rechts vangrail begint, 
gaat u R over het paadje, dat evenwijdig aan de 
asfaltweg loopt.  Loop RD over de open plek en 
bij wkp 58 gaat u L onder het viaduct door.  
 

(Degene die 8,7 km loopt, gaat nu verder bij **** in 
punt 5).    
 

Meteen na het viaduct gaat u L (60) de trap 
omhoog en boven steekt u L (60) via brug  het 63 
km lange Kanaal Dessel-Schoten over. Meteen na 
de brug gaat u L de trap omlaag, ga L en ga dan 
meteen L onder het viaduct door.  Aan de 3-
sprong bij picknickbank gaat u RD (fietsroute 72) 
over het pad met rechts het kanaal waarvan het 
gedeelte Dessen-Turnhout tussen 1844-1846 en 
het gedeelte traject Turnhout-Schoten tussen 

1854-1875 werd gegraven. Let op! Na 750 m ziet u 
rechts aan de overzijde twee loodsen en een huis. 
Vlak daarna gaat u bij verbodsbord L over het 
pad.  Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R 
over de grindweg.  Aan de 3-sprong gaat u RD.  
300 m verder loopt u door een gehucht met 
boerderijen en schrik niet van de hondjes! Na de 
boerderijen negeert u meteen veldweg links.   
 

3. Na bijna 200 m gaat u aan de 3-sprong L over 
de zandweg.  Na 500 m geruime tijd gaat u aan de 
3-sprong RD over de sloot.  Aan de T-splitsing 
gaat u L.  Na 600 m gaat u aan de volgende T-
splitsing L (Grensweg).  
 

(U loopt hier precies over de grenslijn van Nederland 
en België).   
 

Let op!  Na 25 m gaat u R over het smalle 
bospaadje. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong 
(op de hoek van de afrastering met gele pijl) R over 
het paadje langs de afrastering.  Na bijna 400 m d 
buigt het paadje rechts (pijl) het bos in.  Het 
paadje loopt 2 keer rechts om een omgevallen 
boom (12/2021) heen.  Het pad buigt naar rechts 
met rechts een akker. U passeert een draaihekje 
(pijl) en 20 m verder gaat u aan de 3-sprong L 
(pijl) over het bospad. U komt uit het bos en volg 
het paadje naar R (pijl) langs de afrastering.   
 

4. U passeert een schuilhut, een prima pauzeplek 
na 8,7 km.  
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(Bij mooi weer kunt u de stoelen buiten zetten. Het 
152 hectare grote natuurgebied De Reuselse Moeren 
is het overblijfsel van een grotendeels afgegraven 
hoogveengebied dat zowel op Nederlands als 
Belgisch grondgebied ligt).  
 

Via bruggetje loopt u RD langs het open veld. Na 
50 m gaat u R (pijl) over het bospaadje.  Bij de 
bosrand en zitbank gaat u R weer langs het open 
veld.  Aan het eind van het veld gaat u aan de T-
splitsing bij wegwijzer R (pijl) over de veldweg. 
Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing L (pijl) 
over de veldweg.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong 
bij bord “Reuselse Moeren” RD (pijl).  Neem nu 
het eerste graspad L (Vaartloop) langs de 
Vaartloop. (U verlaat hier de gele pijl).  
 

(De Vaartloop, eens gegraven ter afwatering van het 
veen, is tegenwoordig voorzien van een aantal 
stuwen. Aldus wordt het water vastgehouden 
waardoor het grondwaterpeil niet te laag wordt). 
 

Negeer zijpaden. Na geruime tijd gaat u aan de T-
splitsing bij zitbank en bij afsluitboom L en ga 
dan R (pijl) verder over het graspad langs de 
Vaartloop. Na geruime tijd buigt het pad naar 
links. Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L 
(groene stip) over het paadje langs de heide.   
 

5. Aan de schuine T–splitsing gaat u L (wit-rood) 
over het graspad langs de Vaartloop. Aan de 3-
sprong bij markeringspaal gaat u RD (wit-rood) 
en na 30 m buigt het pad links (wit-rood) langs 
een groot weiland. Aan het eind gaat u R over het 
pad langs de Grensweg. (U heeft nu 11,5 km 
gelopen).  Aan de kruising bij grenspaal gaat u bij 
wkp 60 RD (58/wit-rood) over het fietspad.  Aan 
de 3-sprong, vlak voordat de weg omhoog loopt, 
gaat u L over het fietspad.  Aan de T-splitsing 
voor het kanaal Dessel-Schoten gaat u R onder 
het viaduct door en ga dan meteen scherp R de 
trap omhoog. Boven steekt u R via brug het 
kanaal over.  Aan de overzijde gaat u scherp R 
(58) de trap omlaag.  **** Beneden aan de trap 
loopt u precies evenwijdig aan het viaduct over 
de grindweg richting kanaal. Voor het kanaal gaat 
u L via doorgang over het graspad langs het 
kanaal.  Het pad buigt naar links en rechts. Aan 
de ruime 3-sprong gaat u RD langs het kanaal.  
 

6.   Aan de 3-sprong bij wkp 56 gaat u L (55) het 
pad omlaag langs een infobord en u wandelt het 
natuurreservaat Het Goorken binnen.  
 

(Het Goorken was van oorsprong  een moerassig 
gebied in de vallei van de Wamp. Het werd gebruikt 
om turf te steken, hakhout te winnen, hooi te oogsten 
en te beweiden. Ook werd er gevist en riet geoogst).  
 

Een eind verder passeert u links een 
vogeluitkijkhut met mooi uitzicht over het 
Goerken ven.  Aan de 3-sprong bij brug en wkp 
55 gaat u RD (34) langs de beek De Wamp, een 
zijrivier van de Kleine Nete. Aan het eind gaat u 
door een nauwe doorgang, steek de betonplaten 
weg over en loop RD (34) langs infobord en 
verder langs de beek De Wamp.  Na 40 m 
passeert u een uitkijktoren.  Aan de 3-sprong bij 
wkp 34 gaat u RD (31) langs de beek door het 
natuurreservaat Lokkerse Dammen. Aan het eind 
buigt de beek en pad naar links met links het 
natuurreservaat.  
 

(Bij hoog water staat dit deel soms onder water. Loop 
dan terug en neem het eerste pad L. Aan de 
asfaltweg gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u L. 
Negeer zijweg rechts en neem het eerste pad L. Aan 
de T-splitsing voor de Wamp gaat u R en u bent  
weer op de route).   
 

Bij wkp gaat u R (31).  Aan de 3-sprong bij 
infobord gaat u RD (31) over het graspad.  Voorbij 
weiland loopt u RD (31) over de grindweg.  Aan 
de kruising bij wkp 31 gaat u RD (30) over het 
graspad langs de heg. Aan het eind van het 
grasveld gaat u aan de kruising RD over het pad 
langs de hoge afrastering.  Bij schutting buigt het 
pad naar links. Aan de klinkerweg gaat u R.   
 

7.   In Arendonk steekt u de doorgaande weg over 
en gaat u  L. Na 10 m gaat u R (50/wit-rood) over 
het tegelpad.  Aan de 3-sprong bij wkp 50 gaat u 
RD (49).  Aan de 3-sprong bij huisnr. 4 gaat u RD. 
Aan de ongelijke 4-sprong bijj wkp 49 gaat u L 
(47). Aan de 3-sprong gaat u RD (47).  Bij rond 
pleintje gaat u R (47) over het bospad.  Aan de 
kruising bij zitbank gaat u RD (47) over het 
houten knuppelpad door het bos. Aan het eind 
gaat u R (47) over het pad langs De Wamp.   Aan 
de kruising bij wkp 47 gaat u L (68) over de 
parkeerplaats.  Aan de kruising bij wkp 68 en met 
rechts een oorlogsmonument en de O. L. Vrouwe 
en St Jobkerk (1901-1902) gaat u RD (69) langs 
het café en ga dan L (69) het steegje in.  Aan de T-
splitsing gaat u R (69).  Aan de 3-sprong gaat u L 
door het steegje langs de beschilderde 
schuttingen.  Aan het eind gaat u R langs huisnr. 
94.  Aan de voorrangsweg gaat u L en u komt 
weer bij het koffiehuis, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
Aan de achterzijde is een mooi en rustig terras 
om even na te genieten. De uitbaters vernemen 
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. 

 


