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Net boven Tilburg ligt ten noorden van Udenhout Brasserie De Kat. Tijdens deze gemakkelijke wandeling 
wandelt u eerst een stuk door bossen en langs de beek Zandleij. Dan struint u zeer geruime tijd over de 
Loonse en Drunense duinen. Het gebied bestaat uit zandpaden, zandvlaktes en heide.  Daarna duikt u het 
natte natuurgebied De Brand in en wandelt u door de bossen terug naar de brasserie. Neem voor onderweg 
zelf proviand mee en een dekentje om te pauzeren. De eerste zitbank staat pas na 9,5 km.  Aan het eind is 
bij de brasserie een mooi terras. Omdat u een groot gedeelte over zand loopt voelt de route wat zwaarder 
aan maar het gebied is dan ook heel bijzonder. Na regenval zijn hoge wandelschoenen aan te raden.  
Omdat er weinig markeringen zijn op de zandvlaktes is het handig om de app Osmand te installeren op uw 
telefoon en de gpx van de route te downloaden, zie rubriek informatie op de site. 
 

 
 

Startadres: Brasserie de Kat,  Schoorstraat 37, Udenhout. Tel: 013-5909604.  Geopend: dinsdag t/m vrijdag 
vanaf 11.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur.   Parkeer op de parkeerplaats tegenover de brasserie. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,64 km  2.40 uur  7 m 7  m 
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1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u L over het fietspad en negeer meteen 
zijweg links. Na 100 m meteen voorbij de brug 
gaat u L over de veldweg met links een 
greppel/beekje Zandleij. Negeer veldweg rechts 
en blijf het pad langs de greppel en later langs de 
bosrand geruime tijd RD volgen.  Na 800 m gaat u 
R over bospad en even verder loopt u door een 
mooie bomenlaan. Na bijna 200 m  gaat u aan de 
T-splitsing R over het graspad.  Aan de ongelijke 
4-sprong gaat u L over het bospaadje langs de 
doorgang van een oude afsluitboom.  Negeer 
zijpad links en 30 m verder gaat u L over het 
begroeide bospaadje, dat een breder pad wordt. 
Aan de kruising voor het beekje de Zandleij gaat 
u R over het graspad met links de beek.  Aan de 
T-splitsing gaat u L over het graspad verder langs 
de beek.  Na 400 m, waar de beek naar rechts 
buigt, gaat u RD over het paadje langs de 
greppel.  Vlak daarna aan de  doorgaande weg 
gaat u R (Loonseheoek).  Aan de T-splitsing gaat 
u L (Schoorstraat) over het fietspad langs het 
tankstation.  Negeer zijwegen.   
 

2. Na 750 m voorbij de links gelegen grote 
parkeerplaats gaat u aan de 3-sprong bij bord 
“Drunense Duinen” RD over het bospad langs 
rood-wit paaltje en loop dan verder over het 
betonplaten pad.  Aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 30 gaat u RD (29). Na 
bijna 100 m gaat u voorbij zitbank en links 
staande betonnen zuil RD over de zandvlakte.  
Loop RD  over de zandvlakte tot bij de laatste 
boom aan de rechterzijde en ga dan meteen R de 
heuvel omhoog.   Boven loopt u RD met rechts 
van u de bosrand en dan bereikt u een 

picknickplaats met zitbanken en infobord.  Let 
op!  Met uw rug naar de muur en zitbanken steekt 
u nu RD de grote zandvlakte over. Beneden loopt 
u RD met rechts een smal naaldbos.  Blijf RD 
lopen en na 100 m gaat u aan de T-splitsing, met 
links een brede zandweg,  R over het zandpad.   
 

3.  Na 25 m gaat u aan de 3-sprong L over het pad 
door de heide.  Negeer zijpaden en loop RD langs 
het bord “Honden aangelijnd”.  Negeer  zijpaden 
en aan het eind steekt u RD de zandvlakte over.  
Aan de overzijde gaat u vlak vóór de zandduinen 
en het heidegebied R met links het grote 
heidegebied en rechts de zandvlakte.  Waar aan 
de linkerzijde de heide eindigt, gaat u meteen L 
over het zandpad met links nog steeds de heide. 
Aan de Y-splitsing gaat u L en meteen daarna  
steekt u RD de zandvlakte over. (Dus rechts aan 
houden, niet naar links). Na de zandvlakte volgt u 
RD het zandpad en na 25 m loopt u RD over de 
grote zandvlakte met links een zandheuvel.  
(Schuin rechts ziet u een beboste heuvel). Aan de 
kruising, met links een heuvel met dunne berken, 
gaat u RD over de zandvlakte.  Voorbij de rechts 
gelegen beboste heuvel loopt u naar de gele 
wegwijzer in het midden van de zandvlakte.  
 

4. Bij deze wegwijzer loopt u RD en na 20 m gaat 
u aan de kruising met ruiterpad RD over het 
brede zandpad.   Aan de Y-splitsing gaat u R. Na  
25 m gaat u aan de kruising R over het 
zandpaadje vlak langs de rechts  gelegen heide.  
Blijf vlak langs de heide lopen en loopt dan bij 
markeringspaal RD de heuvel omhoog.  Loop dan 
RD (pijl) over de lange zandvlakte met links de 
zandduinen en dan passeert u de volgende  
markeringspaal (pijl/wit-rood).   

https://brasseriedekat.nl/
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Negeer zijpaden links omhoog en dan buigt u met 
de zandvlakte mee naar links (pijl).  Na 50 m gaat 
u aan de 3-sprong bij markeringspaal RD de 
zandvlakte omhoog. (U verlaat hier de gele pijl). 
Aan het eind van de zandvlakte loopt u links 
langs een zandheuvel met berkenboom en volg 
dan het zandpad, met links een naaldbos en 
rechts heide.  Het paadje loopt even door de 
heide en neem dan het eerste paadje R omhoog 
vlak langs de heide. Aan de ongelijke 4-sprong 
neemt u het meest rechtse zandpad. Na 30 m gaat 
u aan de ongelijke 4-sprong RD over het brede 
zandpad met rechts de heide en links een 
bemoste heuvel. Aan de ruime 3-sprong bij 
zandvlakte gaat u R over het zandpad. Na 40 m 
gaat u aan de Y-splitsing L de brede zandweg 
omhoog.  Blijf het “karrespoor” volgen. Aan de 
ruime Y-splitsing gaat u R.   
 

5.   Na 50 m gaat u aan de T-splitsing voor bos en 
heide R het zandpad omhoog. Aan de ruime 3-
sprong buigt de zandweg naar links en negeer 
meteen zijpad rechts. Circa 10 m verder gaat u R 
de zandheuvel omhoog.  Loop dan RD de brede 
zandvlakte omhoog en boven volgt u aan de 
rechterzijde de brede zandweg RD.  Aan het eind 
van de zandweg loopt u RD het bospaadje 
omhoog.  Daal het holle bospaadje af. Beneden 
aan de ruime kruising gaat u R over de zandweg.  
Na 30 m gaat u beneden aan de volgende ruime 
kruising L de zandweg omhoog met links het bos.  
Negeer zijpaadjes links. Aan de ruime kruising bij 
zandvlakte loopt u RD de zandweg omhoog.  
Negeer zijpaden en loop RD het brede zandpad 
omhoog naar de beboste heuvel. Boven loopt u 
RD omlaag. Negeer zijpaden.   
 

6. Aan de ruime kruising voor grote zandvlakte 
gaat u L (gele pijl) over de zeer brede zandweg 

langs de volgende markeringspaal.  Aan de Y-
splitsing gaat u L met links een heuvel met 
bomen.  Meteen voorbij de heuvel met bomen 
houdt u L aan met rechts van u de zandvlakte.  Na 
100 m gaat u aan de ruime kruising op de 
zandvlakte bij wkp 33 R (32) de zandheuvel 
omhoog.  Boven op de heuvel houdt u L aan over 
de zandvlakte met links de bosrand.  Aan de zeer 
ruime kruising bij blauw paaltje en smal 
mountainbikepaadje gaat u R.  Negereer meteen 
zijpaadje links omhoog.   
 

7.   Circa 10 m verder gaat u aan de 3-sprong L 
(pijl) het bospad omhoog.  Boven aan de kruising 
bij wkp 32 gaat u RD de zandweg omlaag.  Aan de 
kruising bij picknickbank, asfaltpad en asfaltweg 
gaat u RD over de bosweg door natuurgebied “De 
Brand”.  Via brug steekt u de beek over en volg 
RD de bosweg, die u geruime tijd RD volgt. Aan 
de T-splitsing gaat u R over het graspad langs het 
water.  Waar rechts de afrastering begint, steekt u 
schuin L het grasveld over richting bosrand en 
dan gaat u R over het pad langs de bosrand. Aan 
de kruising gaat u R de betonnen brug over en ga 
dan L over de veldweg langs de beek.   
 

8. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) over het 
bospad.  Aan de volgende 3-sprong gaat u R (pijl) 
over het graspad met rechts de afrastering.  Bij 
de afsluitboom volgt u RD de bosweg.  Aan het 
eind buigt het pad naar links langs een weiland 
en loop dan RD het bos in. Aan de T-splitsing 
gaat u R (pijl).  Aan de 3-sprong bij dikke beuk 
gaat u RD.  Negeer zijpad links. Voorbij bruggetje 
komt u weer bij Brasserie de Kat, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het leuke 
terras nog iets kunt eten of drinken. Specialiteit: 
Flamkuchen. De vriendelijke 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 Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


