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Ten noorden van Eindhoven ligt aan de Dommel het rustige dorp Nijnsel.  Tijdens deze gemakkelijke en 
afwisselende wandeling, wandelt u over voetpaden naar de Dommel en na een mooi stuk langs de rivier 
loopt u door een villawijk naar Natuurgebied de Hazenputten, met prachtige vennen. U struint geruime tijd 
door de bossen en via een mooi voetpad bereikt u een zitbank aan het ven Moerkuilen, een prachtige plek. 
Voorbij een kapelletje wandelt u door de Dommelbeemden naar een uitkijktoren aan de Dommel, een 
schitterend plekje. Aan het eind passeert u een mooie kapel en Statieweg.   
 
Startadres: Parkeerplaats Oude Lieshoutseweg 14, Nijnsel. (Voor de kerk). 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,52 km  2.45 uur  7 m  7 m 

 

 
 

1342. NIJNSEL 12,5 km 
 

1. Met uw gezicht naar de kerk Antonius van 
Paduakerk (1911)/Heilig Hartbeeld gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 20 R (21).  Na 50 m gaat 
u aan de 3-sprong bij lunchroom R (Azaliastraat). 
Negeer zijweg rechts (Tulpstraat). Aan de 
kruising gaat u L (Anjerlaan). Aan de T-splitsing 
voor de basisschool Sint Antonius van Padua 
gaat u R (Jasmijnstraat). Aan de 3-sprong gaat L 
(Salviastraat). De weg buigt naar rechts en 
voorbij huisnr. 24, waar de weg weer naar rechts 
buigt, gaat u L over de houten brug. Via 
draaihekje volgt u RD het pad langs de 
afrastering.  Aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg. Aan de 3-sprong bij wkp 9 gaat u RD 
(89) over de weg, die na 100 m   naar rechts buigt 
langs een greppel en bosrand. Aan de 3-sprong 
bij houten poort gaat u scherp L over de veldweg 
(Honden aan de lijn). Vlak daarna gaat u aan de Y-
splitsing bij infobord en bij afsluitboom R over de 
veldweg. Aan de 3-sprong bij bordje 
“Opengesteld” gaat u RD over het graspad langs 
de afrastering. Het pad buigt haaks naar rechts 
langs een zitbank. Aan de Y-splitsing gaat u L 
door de houten doorgang en volg het pad.  
 
2. Aan de T-splitsing voor de Dommel gaat u L 
door de nauwe doorgang en volg het graspad met 
rechts de Dommel, die een eind verder een grote 
bocht naar links maakt. Blijf nu geruime tijd het 
graspad via nauwe doorgangen en klaphekjes 
langs de Dommel volgen. Na 1 km gaat u aan de 
T-splitsing bij zitbank R over het grindpad. Na 250 
m steekt u via houten brug de Dommel over en 
volg het grindpad.  Aan de doorgaande weg 
(Vresselseweg) bij wkp 74 gaat u R (8). Na 300 m 
gaat u voorbij huisnr. 8 aan de 3-sprong L 
(Hazenputten) over de klinkerweg door de 
villawijk. Voorbij huisnr. 3 gaat u aan de Y-
splitsing R (Ostayweg). Meteen daarna aan de 3-
sprong bij wkp 76 gaat u RD (78) over de bosweg.  
Negeer zijpaadje links. Aan de ruime ongelijke 5-
sprong neemt u bij bordje “Noord Oost Brabant” 
het tweede pad L tussen de paaltjes door. U komt 
bij een zitbank met prachtig uitzicht op de vennen 
De Hazenputten.  
 
3. Volg geruime tijd het zandpad rond het 
rechtsgelegen ven. Aan de 3-sprong, met links 3 
afgezaagde bomen, gaat u RD.  Bij de bosrand 
gaat u aan de 3-sprong RD langs de 
markeringspaal.  Negeer bospaadje rechts. 40 m 

verder gaat u aan de 3-sprong bij markeringspaal 
R (geel) over het zandpad. Het pad buigt naar 
links langs een zitbank met mooi uitzicht op een 
ven.  Voorbij klaphek gaat u R (pijl) langs de 
afrastering. Bij Y-splitsing L aanhouden en het 
hoofdpad volgen. Aan de kruising bij 
markeringspaal gaat u RD.  (U passeert een zitbank 
met mooi uitzicht).  Aan de kruising bij wkp 77 gaat 
u L (47) over het bospad. Aan de kruising gaat u 
RD (pijl).  Aan de kruising bij markeringspaal gaat 
u L. (U verlaat de gele pijl).  Aan de kruising gaat u 
RD.  Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u 
RD. Voorbij klaphek gaat u aan de kruising RD. 
(Let op fietsers).   
 
4. Aan de volgende kruising gaat u L over het 
breder bospad langs een ruiterpaal. Aan de 
ongelijke 4-sprong met bosweg gaat u RD langs 
ruiterpaal.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (ruiterpad). Na 30 m gaat u aan de bosrand 
aan de 3-sprong L. Meteen daarna aan de Y-
splitsing gaat u R. Negeer zijpaadjes en volg het 
brede zandpad dat naar links buigt. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing bij markeringspaal gaat u 
RD. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u bij 
afsluitboom R. Aan de 3-sprong gaat u L over de 
brede grindweg langs Hoeve Strobol. Aan de 3-
sprong bij huisnr. 10 gaat u RD (pijl).  Aan de 
ruime kruising gaat u wkp 72 R (71) over de brede 
zandweg.  Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD over de klinkerweg.  Aan de doorgaande weg 
gaat u wkp 71 L (73) over het fietspad.  
 
5.  Bij huisnr. 60B steekt u de weg over en gaat u 
RD over de veldweg, die meteen naar rechts 
buigt. Voorbij huisnr. 53 gaat u L over het pad 
langs de afrastering. U passeert een afsluitboom 
en volg verder het pad.  Aan de 3-sprong gaat u 
RD (geel/rood). Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
RD met links de bosrand.  Aan de Y-splitsing gaat 
u L (geel/rood) over het bospad.  Na 50 m gaat u 
aan de kruising L omlaag.  
 

U komt bij een zitbank met prachtige uitzicht op het 
ven Moerkuilen, een genietplekje. (De bank is uit 1 
boomstam gezaagd).   
 

Voorbij de bank gaat u aan de Y-splitsing L 
(geel/rood) langs het ven. Aan de 3-sprong gaat u 
R licht omhoog en u verlaat het ven. Een eind 
verder loopt u rechts langs een greppel. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.   



  blz 3 van 3 

 

 
6.   Aan de T-splitsing gaat u L (geel/rood) over de 
asfaltweg.   
Waar links het bos eindigt, gaat u bij 
picknickbank L over het klinkerpad naar de kapel.  
Voor de Martinuskapel gaat u R en ga dan meteen 
L (geel/rood) over het brede graspad. Bij infobord 
“de Dommelbeemden” buigt het pad naar rechts. 
Blijf over het brede pad, dat een ruime bocht naar 
rechts maakt, lopen. Na geruime tijd negeert u 
een inrit rechts naar afsluitboom.  
Aan de 3-sprong gaat u L (geel/rood) over de 
veldweg gelegen tussen wilgen. Voorbij nauwe 
doorgang gaat u L over het graspad langs de 
uitkijktoren.  
 

(Boven op de toren is het uitzicht prachtig omdat de 
locatie schitterend is).    
 

Volg verder het graspad. Aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD.  (U verlaat hier de Dommel).  
Voorbij blauw paaltje volgt u RD het graspad.   
 
7.   U passeert een nauwe doorgang en volg het 
pad langs de afrastering. Negeer begroeid 
graspad links. (Rechts ziet u een oude meander van 
de Dommel).  Voorbij afsluitboom volgt u RD de 
bosweg. Bij woningen volgt u RD de veldweg. 
Aan de doorgaande weg gaat u R over het 
fietspad. Negeer zijweg links en u steekt de 

Dommel over.  Voorbij zitbank gaat u aan de 
kruising met Embert RD het dorp in.  Neem nu de 
tweede klinkerweg R (Pastoor Pankenstraat).  
Aan de T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u 
R (Klaproosstraat). Aan de kruising met de 
Lupinestraat gaat u RD over het tegelpad.   
 
(Hier staat rechts een mooie kapel, die hoort bij de 
statieweg die hier in de processietuin bij de kerk 
staat. De statieweg omvat 14 kappelletjes met in de 
nis in houtsnijwerk een afbeelding van het lijden en 
sterven van Jezus op Goede Vrijdag. Een 
toegevoegde vijftiende statie verbeeldt de verrijzenis. 
In de kapelletjes zijn twee nissen verwerkt: één voor 
de houten afbeeldingen en één voor een kaars. 
Nijnsel was tot in de jaren zestig van de vorige eeuw 
een drukbezochte pelgrimsplaats. Bedevaartgangers 
bezochten het dorp voor zijn patroonheilige, Antonius 
van Padua. Op 13 juni, de patroons dag van 
Antonius, ging er een processie vanuit de kerk naar 
het rustaltaar in het park). 
 

Volg nu RD het grindpad langs de Statieweg.  Aan 
het eind steekt u de weg over en loopt u RD naar 
de parkeerplaats. 
 
 
 
 

  Aa 
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.   
 
 


