
1454. NUENEN 11,5 km 
www.wandelgidsbrabant.nl 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,49 km   2.40 uur   39 m  39  m 

 
 

http://www.wandelgidsbrabant.nl/


  blz 2 van 3 

 

“Het Dak van Brabant” oftewel het land van Gulbergen, is een oude vuilstortplaats van 60 m hoogte en is nu 
prachtig met gras begroeid. Boven heeft u een prachtig uitzicht. Tijdens deze gemakkelijke wandeling, met 
dus 1 heuvel, wandelt u over leuke bospaadjes door de Refelingsche heide en dan steekt u de spoorlijn over.  
U klimt via een voetpad naar de top van de Gulberg en daalt zigzaggend af langs een golfbaan. U volgt een 
prachtig pad langs het Eindhovensch Kanaal en voordat u de bossen induikt kunt u naar een zitbank lopen, 
een fijn pauzeplekje na 5,4 km.  Na weer een mooi stuk langs het kanaal loopt u door het bos naar de spoorlijn 
en via mooie bospaadjes loopt u naar het prachtig gelegen Gulbergsven, waar u omheen wandelt. Via een 
leuk pad langs de Enode Visvijver loopt u terug naar de parkeerplaats.  De afdaling van de Gulberg gaat langs 
mountainbikepaadjes maar als het druk is kunt u over het gras omlaag lopen. Doe deze wandeling dan ook bij 
voorkeur door de week en niet in het weekend.   

 

Startadres: Parkeerplaats nabij strandbad Enode, Enodededreef 3, Nuenen.   
Er zijn 2 parkeermogelijkheden: Als u de doodlopende Enodedreef inrijdt, kunt u bij drukte op de brede grasstrook 
parkeren nabij het clubgebouw van de visvijver.  Iets verder is rechts de parkeerplaats van het strandbad waar u 
ook vrij mag parkeren. 

 
 

1454. NUENEN 11,5 km 
 

1. Met uw gezicht naar het strandbad gaat u L 
over de asfaltweg.  Waar links de vijver begint, 
loopt u bij gele afvalbak L omlaag en volg dan R 
het paadje vlak langs de Enode visvijver.  Op de 
hoek buigt het pad naar links. Negeer zijpaden 
rechts.  Aan het einde buigt het pad rechts 
omhoog door het bos. Meteen daarna aan de  
T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.  Na 30 m 
gaat u R over het bospaadje.  Steek voorzichtig 
de doorgaande weg over en voorbij stalen 
doorgang in de afrastering gaat u meteen aan de 
3-sprong bij bord “Opengesteld” L over het 
smalle bospaadje langs de bosvijver.  Het pad 
buigt naar rechts en dan gaat u meteen aan de  
3-sprong RD langs de smalle vijver.   Aan het 
einde van de vijver gaat u aan de 4-sprong RD en 
ga dan meteen aan de T-splitsing L (rode pijl).  Na 
25 m gaat u aan de 3-sprong RD (geel-blauw). (U 
verlaat de rode pijl).  
 

2.   Aan de 4-sprong, bij 4-stammige boom, 
waarvan er 3 zijn afgezaagd, gaat u RD.  Aan de  
4-sprong bij 3-stammige berk (waarvan 1 
omgevallen) gaat u RD en na  
10 m gaat u aan de 4-sprong RD langs de vijver.   
Aan het einde van de vijver gaat u aan de  
3-sprong L (rode pijl).   Aan de Y-splitsing gaat u 
R. Aan de T-splitsing voor hoge afrastering gaat u 
R.  Aan de T-splitsing voor de spoorlijn gaat u L. 
Negeer zijpad links. Aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 80 gaat u R (81) de 
spoorlijn over. Aan de T-splitsing steekt u de 
doorgaande weg over en gaat u wkp 81 L (83) 
over het fietspad.  Aan de ruime 3-sprong gaat u 
R over de asfaltweg (het gebied rechts van de weg 
is privé en verboden!).  en u passeert de ingang 
van de golfbaan. U passeert ook een groen 
gebouwtje en loop RD. 
 

(Het hek staat altijd open. Als het toch gesloten is 
loop dan terug naar de ruime 3-sprong en ga scherp 
L het graspad in. Na 100 m kunt u L weer op de 
asfaltweg komen).   
 

 
Deze voormalige regionale stortplaats maakt deel uit 
van Landgoed De Gulbergen, een 325 hectare groot 
gebied tussen Eindhoven en Helmond. Attero bezit 
de stortlocatie sinds 1997. De deponie is in 2003 
gesloten, de overslag van afval is in 2009 verplaatst 
naar Eindhoven (Acht). De stortplaats is grotendeels 
voorzien van beschermende maatregelen voor de 
opvang van verontreinigd water. In 2010 is de 
definitieve bovenafdichting gecompleteerd. Het 
afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd voor 
reiniging in een installatie elders. Het stortgas dat 
wordt onttrokken aan de stortplaats, wordt geleverd 
aan de installatie van Carbiogas. Hier wordt het 
opgewerkt tot aardgaskwaliteit en als groen gas in 
het openbare net gepompt. Controle van de 
rondwaterkwaliteit gebeurt aan de hand van 
monsters die worden genomen via een netwerk van 
peilbuizen rond, en controledrains onder de 
stortplaats. Het gehele gebied wordt ontwikkeld tot 
een toeristisch-recreatief landschapspark voor 
inwoners van de omliggende gebieden. 
 
3.   Bij de vijver gaat u aan de 3-sprong bij 
infobord Landgoed Gulbergen bij afsluitboom L 
het grindpad omhoog. (Blijf wel op het pad, op het 
gras is verboden toegang).  Het pad buigt naar 
rechts en negeer graspad rechts.  Aan de  
Y-splitsing gaat u L het brede graspad omhoog. 
Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.  Aan 
de 4-sprong gaat u L over het grindpad langs een 
betonnen waterput.  Aan de Y-splitsing gaat u R 
en dan na 20 m aan de volgende Y-splitsing L het 
paadje omhoog naar het hoogste punt.  Boven op 
de top van de Gulberg, waar u prachtig uitzicht 
heeft, neemt u het tweede grindpad R en loop 
zigzaggend het pad omlaag.  
 

(U kunt hier ook aan de linkerzijde het steile graspad 
omlaag nemen).   
 

Let op!  Als er veel fietsers onderweg zijn loop dan 
naast het pad over het gras. U kunt ook de bochten 
afsteken over het gras.   
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Beneden aan de T-splitsing gaat u R de grindweg 
omhoog.   
 

4.  Aan de Y-splitsing gaat u R de grindweg 
omhoog.  Aan de 4-sprong met mountainbikepad 
gaat u RD.  Aan de 3-sprong gaat u L de veldweg 
omlaag. Na 50 m gaat u aan de omgekeerde  
Y-splitsing scherp L omlaag. Na 5 m gaat u R de 
berm omlaag en ga dan R over het voet- /fietspad.  
Bij schakelkast gaat u links en ga dan meteen aan 
de Y-splitsing L het paadje omhoog.  Aan de  
4-sprong bij infobord Landgoed Gulbergen gaat u 
RD en ga dan meteen aan de 3-sprong RD 
(pijl/blauw).  Even verder loopt het pad langs een 
mooie vijver (let op fietsers).   Aan de T-splitsing 
gaat u R over het betonnen fietspad langs het 
Eindhovensch Kanaal.   
 

(Het 13,9 km lange kanaal is van 1843-1846 in 
opdracht van de stad Eindhoven gegraven zodat er 
een verbinding kwam tussen Eindhoven en de Zuid-
Willemsvaart, de waterverbinding tussen Maastricht 
en Den Bosch). 
 

Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u L (pijl) 
de brug over en ga dan meteen L het pad omlaag.  
 
Negeer zijpaden rechts en volg zeer geruime tijd 
het prachtige pad langs het kanaal. 
        
5.  Let op! Vlak voordat rechts het bos eindigt 
voor weiland, gaat u R het bospaadje omhoog.  
 

(Als u hier 25 m RD loopt komt u bij een zitbank, een 
fijn pauzeplekje na 5,4 km).   
 

Een eind verder loopt het pad langs een 
afrastering en dan ziet u rechts een weiland.   
Bijna aan het einde van dit weiland gaat u aan de 
3-sprong RD. Meteen daarna gaat u aan de  
T-splitsing R.  Aan de 3-sprong bij 

markeringspaal gaat u RD (dus niet gele pijl). Aan 

de 3-sprong gaat u L over het brede zandpad en 
meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD omhoog over de 
zandheuvel. (Als er hier gecrost wordt, neem dan 
aan de linkerzijde het paadje omhoog).  Boven op 
de zandheuvel, aan het einde van de crossbaan, 
gaat u schuin L het bospad omlaag (dus niet het 
rechtse zandpad, dat naar rechts buigt).   Aan de  

T-splitsing gaat u R.  Aan de 4-sprong bij  
3-stammige beuk gaat u L.  Negeer zijpaden.  
 

6.   Aan het fietspad gaat u R. Vlak voor de brug 
gaat u L het pad omlaag.  Negeer zijpaden links 
en volg nu geruime tijd het Eindhovensch Kanaal.  
Aan het einde bij wkp 82 gaat u R (81/70) de brug 
over. Meteen na de brug gaat u R het paadje 
omlaag. Aan de 3-sprong bij wkp 82 gaat u L (84) 
het fietspad omhoog.   Na 25 m gaat u R (zwarte 
pijl) over het paadje. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u L (zwarte pijl).   Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl) door de bomenlaan. Voorbij huisnr. 41 gaat 
u aan de 3-sprong RD (pijl) over het bospad.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (pijl/Heidepad).  Aan de T-
splitsing gaat u L (pijl) over de asfaltweg. Aan de 
4-sprong met de Ontginningsweg gaat u R (pijl) 
over de bosweg.  Negeer zijpaden en dan loopt u 
onder de hoogspanningskabels door. Voorbij het 
rechts gelegen weiland gaat u aan de 3-sprong 
schuin R over het pad.  Aan het einde gaat u R 
over het fietspad. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 81 L (80) over de grindweg en u steekt 
weer de spoorlijn over.  Aan de kruising bij wkp 
80 gaat u RD (58).   
 
7. Aan de 3-sprong gaat u L over de kleine 
parkeerplaats en voor de stalen hekken gaat u R 
(pijl) over het bospad met links de hoge 
afrastering.  Na geruime tijd gaat u aan de 4-
sprong, met links een afsluitboom, RD en ga dan 
meteen R over het bospaadje.  Blijf RD lopen met 
10 m rechts van u een greppel. Aan de T-splitsing 
voor het prachtige Gulbergsven gaat u R over het 
graspad.  
 

(Als u even rechts de grasheuvel beklimt heeft u een 
prachtig uitzicht op het ven, zeker doen!).    
 

Voor het volgende kleine ven buigt het pad naar 
links en loop om het Gulbergsven heen.  Aan het 
einde gaat u R langs de afsluitboom en ga dan L 
over de brede zandweg.  Aan de 4-sprong bij  
wkp 58 gaat u RD (72) door de tunnel en volg dan 
de zandweg (pijl). U passeert het plaatsnaambord 
Nuenen en 50 m verder gaat u aan de 3-sprong bij 
infobordje R over het pad met links de Enode 
Visvijver.  Aan het einde buigt het pad naar links. 
Aan de Y-splitsing gaat u R tussen de paaltjes 
door, terug naar de parkeerplaats. 

 
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.   
 

 

 

 


