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blz 2 van 3
In het mooie natuurgebied Loonse- en Drunense Duinen ligt Hotel Restaurant Duinrand. Tijdens deze
gemakkelijke en zeer waterrijke wandeling struint u eerst geruime tijd door de mooie bossen en dan komt u
aan een prachtig strandje aan de Roeivijver. Daarna wandelt u heerlijk langs de Surfvijver en dan loopt u
over een prachtige dijk langs het Afwateringskanaal ’s Hertogenbosch – Drongelen waar ook zitbanken
staan om te pauzeren. U passeert de mooi gelegen vijver Lange Wiel en daarna nog een grote vijver. U
volgt een graspad langs een beekje en dan loopt u langs de Nieuwe Loonse Vaart. Na een leuk rondje om
de Roeivijver wandelt u via bospaden terug naar het prachtige terras van Duinrand. Neem voor onderweg
zelf drinken mee.
GPS-afstand 14200 m, looptijd 3.15 uur en hoogteverschil 4 m.

Startadres: Restaurant Duinrand Drunen, Steegerf 2, Drunen. Tel: 0416-534154. Geopend: dagelijks vanaf
09.30 uur. Parkeer op de parkeerplaats (Open vanaf 09.30 uur).
Mocht u er vóór 9.30 uur zijn, links voor het Hotel Duinrand is een vrije parkeerplaats bij een tennisbaan.

1384 DRUNEN 14,2 km
1. Met uw rug naar de ingang van de
parkeerplaats gaat u L over de asfaltweg. Na
100 m, na het geel bordje, gaat u R over het
bospad langs de afrastering. Negeer zijpaadjes
rechts. Aan de 4-sprong gaat u L over het bredere
bospad. Aan de ongelijke 4-sprong bij bord
“Pietvoornpad” gaat u RD (pijl). Negeer zijpad
rechts en volg geruime tijd RD het bospad. Aan
de 3-sprong bij zitbank gaat u R (pijl) over het pad
gelegen tussen afrasteringen. Aan de T-splitsing
bij wandelknooppunt (wkp) 42 gaat u R (70) over
de veldweg.
Na 150 m gaat u via houten
doorgang L (pijl) over het bospad. Negeer
zijpaadje links. Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl).
Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) en volg geruime
tijd het mooie bospad. Aan de 3-sprong gaat u RD
(pijl). Aan de T-splitsing bij wkp 70 gaat u R (68)
over de zanderige bosweg/ruiterpad).
2. Aan de 3-sprong bij wkp 68 gaat u L (69). Aan
de T-splitsing bij wkp 69 gaat u R (61). Aan de
3-sprong gaat u RD (pijl) over de bosweg. Negeer
zijpad links. Het pad buigt naar rechts (pijl) en
aan de 3-sprong gaat u L (pijl). Aan de 4-sprong
met bosweg gaat u RD (pijl). Boven op de heuvel
gaat u aan de 4-sprong bij wkp 61 RD (60)
omlaag. Na 50 m gaat u aan de 4-sprong L over
de smalle asfaltweg. Aan de Y-splitsing gaat u R
en meteen daarna gaat u bij verbodsbord R over
de asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen
daarna aan de 3-sprong bij wkp 60 gaat u L (58).
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing bij
zitbank en vijver R. Steek bij huis de asfaltweg
over en loop RD tussen de paaltjes door over het

asfalt- voetpad door het bos. Aan de Y-splitsing
gaat u R. Na 30 m gaat u aan de 4-sprong R over
het bospaadje.
3. Vlak voor de Roeivijver, die ontstaan is door
zandwinning voor de A-59, gaat u L over het
graspad. Aan het eind gaat u R over de asfaltweg
en meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD.
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) door het bos.
Aan de volgende 3-sprong gaat u R over de
houten brug en aan de T-splitsing gaat u R (pijl)
over de asfaltweg. Het pad loopt langs twee
zitbanken met prachtig uitzicht op de vijver. Aan
de T-splitsing gaat u R, over het grote pad.
Negeer zijpad rechts. Aan de 3-sprong bij wkp 59
gaat u L (62) over het asfaltpad. Let op! Na 25 m
gaat u R over het grasveld langs de twee
zitbanken met prachtig uitzicht op de Surfvijver.
De grasstrook wordt steeds smaller en aan het
eind loopt u RD over het asfaltpad. Het asfaltpad
buigt naar links. Let op! Waar het asfaltpad naar
rechts buigt, weg van het meer richting houten
hek, loopt u RD over het onverharde pad langs de
vijver.
Blijf langs de vijver lopen. Aan de
3-sprong gaat u L over het pad dat een eindje
verder naar rechts buigt. Aan de Y-splitsing bij
rechtsgelegen vijver neemt u het rechtse pad.
Negeer zijpaadjes. Voorbij omgevallen boom gaat
u aan de T-splitsing R. (Lijkt 4-sprong/4e “pad” loopt
naar vijver). Na 20 m gaat u aan de T-splitsing L
met links de vijver. Aan het eind bij wkp 62 gaat
u R (63) over het asfaltpad.

blz 3 van 3
4. Aan de kruising met verkeerslichten gaat u R
over het fietspad. U passeert rechts de manege
Ponyclub de Paardenvriend, waar u in het
weekend kunt pauzeren. Aan de kruising bij
wegwijzer steekt u
RD
via brug het
Afwateringskanaal ‘s Hertogenbosch – Drongelen
over. Meteen na de brug gaat u via het klaphek R
(pijl) over het pad over de dijk. Volg het prachtige
pad geruime tijd langs het kanaal.
(Langs het kanaal staan enkele zitbanken, mooie
pauzeplekken. Het kanaal is tussen 1907 en
1911 gegraven om het Bosche Broek, een 202 ha
natuurgebied dat ten zuidoosten van Den Bosch in
het dal van de Dommel is gelegen, te ontlasten bij
wateroverlast. Tevens werd toen een aantal
gemalen gebouwd, die ingezet konden worden als
de Maas overstroomde. Die gemalen pompten het
water dan in de richting van het afwateringskanaal. In
de
volksmond
wordt
het
kanaal
ook
wel Drongels of Drongelens kanaal genoemd).
Aan de 3-sprong bij wkp 38 gaat u via klaphek L
(39) het bospad omlaag. Voor de vijver Lange
Wiel buigt het pad naar rechts (pijl). Blijf het
paadje langs de vijver volgen en bij zitbank buigt
het pad naar rechts. Aan de 3-sprong gaat u L
(pijl/wit-rood) langs de vijver. Voorbij de vijver
passeert u een zitbank en volg verder het bospad.
Negeer zijpaadje links richt afrastering. U
passeert driemaal een kikkerpoel en voorbij
klaphek gaat u aan de T-splitsing bij zitbank L.
5. Steek de asfaltweg over en loop RD (wit-rood)
het bospad omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R
over het smalle paadje. Vlak daarna gaat u aan de
4-sprong RD langs de mooie vijver. Aan het eind
van de vijver gaat u aan de 4-sprong RD (witrood) over het bospad. Aan de T-splitsing voor
de beek gaat u R het zandpad omhoog. Aan de
4-sprong bij wkp 39 gaat u RD (36). Negeer
meteen zijpad links en volg het pad langs de
beek.
Negeer zijpaden. (Rechts passeert u een
mooie vijver). Aan de Y-splitsing gaat u R (pijl)
verder langs de beek. Negeer zijpaadjes. Voorbij
boerderij gaat u L over de klinkerweg. Meteen
daarna gaat u aan de kruising R en meteen

daarna gaat u schuin R (pijl) over het pad.
Voorbij afsluitboom volgt u RD het graspad.
Negeer zijpaadjes. Aan de 4-sprong gaat u R de
houten brug over en volg dan het pad langs de
Nieuwe Loonse Vaart, een voormalige turfvaart.
Bij wkp 35 gaat u L (40) langs de doorgaande
weg. Aan de 3-sprong met de Sportlaan gaat u
RD.
6. Steek de voorrangsweg over en loop bij wkp 40
RD (34b) over de asfaltweg. Voor het grote
grasveld gaat u L over de brede grindweg, die
naar rechts (pijl) buigt. Meteen na de bocht gaat
u aan de Y-splitsing L (pijl) over het bospad met
rechts 3 houten bielzen. Aan de Y-splitsing gaat
u R (pijl) met rechts de Roeivijver. Voorbij mooi
klein strandje volgt u het pad R (pijl) langs de
vijver. Volg geruime tijd het bospad met rechts
mooie doorkijkjes. Aan de Y-splitsing met boom
in het midden gaat u R. Neem nu het eerste
paadje R naar betonnen platvorm met mooi
uitzicht op de vijver en volg dan verder het
bospad. Aan de 4-sprong bij parkeerplaats gaat u
bij afsluitboom R over het pad langs een mooi
strandje. Volg RD het pad vlak langs de vijver en
loop dan RD over het bospad.
Negeer
graspaadje links en volg RD het bospad.
7. Aan de T-splitsing voor ijzeren hek gaat u R.
Negeer zijpaadjes. Aan het eind bij ketting gaat u
R over de grindweg. Aan de 3-sprong gaat u L
(pijl) over de asfaltweg. (U loopt hier over het
verbindingsstukje). Aan de kruising gaat u L (pijl)
over het fietspad en steekt u via brug het kanaal
over. Na de brug loopt u nog 50 m RD over het
fietspad en dan gaat u aan de 4-sprong bij wkp 1
R (72) over het bospad, dat na geruime tijd naar
links buigt. Aan de 3-sprong gaat u R (ruiterroute)
verder over het pad. Negeer zijpaden en loop RD
(pijl) en na geruime tijd komt u langs de
tennisbaan. Aan de kruising bij brug gaat u L
over de asfaltweg en een eindje verder komt u
weer bij het restaurant, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het prachtige
tuinterras, nog iets kunt eten of drinken. Het
personeel verneemt graag wat u van de
wandeling vindt.

Samenstelling route: 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.

