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Ten oosten van Waalwijk ligt het leuke terras van Manege De Paardenvriend. Tijdens deze afwisselende 
wandeling, wandelt u eerst een mooi stuk langs het Afwateringskanaal ’s Hertogenbosch – Drongelen en via 
leuke bospaadjes loopt u naar de Loonse- en Drunense Duinen. Hier struint u geruime tijd over zandpaden en 
zandvlaktes en omdat u hoog loopt heeft u mooi uitzicht.  Wel loopt het wat zwaar door het mulle zand maar u 
krijgt een goede indruk hoe groot dit heidegebied is. Na weer een stuk door de bossen wandelt u door een park 
langs een gracht en via een prachtig stuk langs de Roeivijver en Surfvijver loopt u terug naar het terras.  Op de 
heide zijn veel zijpaadjes maar als u de bosrand rechts houdt, komt u altijd bij de markeringspaal waar u weer het 
bos in loopt.  Neem voor onderweg drinken mee.  

 

Startadres: Manege de Paardenvriend, Drunenseweg 23,  Waalwijk.   
Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,74 km 2.35 uur  21 m  38 m 
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1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de manege gaat u L over de veldweg met links de 
manege.   (Als u voorbij  het mooie scoutinggebouw 
even R gaat  komt u bij de mooie Surfvijver). Het 
fietspad buigt naar rechts en dan gaat u meteen L 
het  bospad omhoog en na 3 m aan de 3-sprong 
gaat u L. Negeer zijpaden. Loop RD steil omhoog 
en boven aan de T-splitsing gaat u R over het 
fietspad. Let op!  Ca. 10 m vóór de Y-splitsing 
gaat u L het smalle bospaadje omlaag. Aan de  
T-splitsing voor het kanaal gaat u R. Volg nu ruim 
1 km het mooie pad langs  het Afwateringskanaal 
’s Hertogenbosch – Drongelen.   
 

(Het 19 km lange kanaal, in de volksmond ook wel 
het Drongels of Drongelens Kanaal genoemd, is 
tussen 1907 en 1911 gegraven om Het Bossche 
Broek te ontlasten bij wateroverlast. Behalve voor 
afwatering zorgt het Drongelens Kanaal ook voor 
watertoevoer naar de hoger gelegen gebieden bij 
Vlijmen en Drunen. Het vijzelgemaal Loonse Vaart 
pompt water uit het kanaal de polders in). 
 

2. Let op! Zodra u rechts boven, waar een 
fietspad loopt,  een wit reflectorpaaltje ziet  (geen 
houten paaltje) neemt u het eerste smalle paadje 
R omhoog.  Boven op het fietspad gaat u L en ga 
dan meteen R het paadje omlaag. Voorbij het gele 
bord “Loonse- en Drunense Duinen” gaat u aan 
de omgekeerde Y-splitsing bij afsluitboom RD. 
Aan de 3-sprong bij wkp 67 gaat u R (68) over het 
bospad.  Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 
bij wkp 68 RD (70). Aan de 3-sprong bij wkp 70 
gaat u L (42) over het bospad. Aan de 3-sprong 
gaat u RD (pijl). Negeer zijpaadjes en volg 
geruime tijd RD het mooie bospaadje. Aan de  
3-sprong gaat u RD.  (U verlaat hier de gele pijl). 
 

3. Aan de kruising gaat u R over de smalle 
asfaltweg. Na 50 m gaat u L (zwarte pijl) over het 
bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u R (zwarte 
pijl). Aan de Y-splitsing gaat u L over het 
mountainbikepad. Negeer zandpaadje links 
omhoog. Voorbij omgevallen boom gaat u aan de  

omgekeerde Y-splitsing RD en ga dan meteen L  
(pijl/wit-rood) over het zandpad richting heide.   
Voor de heide gaat u meteen R (pijl/wit-rood) over 
het zandpad met rechts de bosrand. Aan de  
Y-splitsing gaat u  R met rechts de bosrand. (U 
verlaat de gele pijl).  Aan de volgende Y-splitsing 
gaat u L met rechts een heuvel. Loop RD het 
mulle zandpad omhoog en boven steekt u RD de 
zandvlakte over met, op 50 m rechts van u, de 
bosrand.   
 

4.   Aan het einde van de zandvlakte volgt u RD 
het mulle zandpad over de heide. Voorbij de 
rechts gelegen heuvel, bedekt met mos, negeert u 
zijpaadje rechts en loopt u RD tussen de 
heidestruikjes door.  U steelt nog een zandvlakte 
over en ga dan RD over de brede zandweg. (Dus 
de links gelegen weg).  Na 50 m gaat u aan de 
ruime 4-sprong (ca. 30 m vóór houten paaltje)  
schuin R de zandvlakte omhoog.  Bij de bosrand 
gaat u RD (ruiterroute(rr)) het zandpad omhoog.   
Aan de 4-sprong met voor u een ruiterpad gaat u 
L het brede zandpad omlaag. (Links ziet u een kale 
boom). Aan de 4-sprong voor zandheuvel gaat u 
RD (geel/blauw/rr) omhoog. Boven op de 
zandheuvel, waar u links prachtig uitzicht heeft, 
gaat u RD door het naaldbos. (Op de volgende 
heuvel ligt rechts een mooie boomstam om te 
pauzeren).  Het pad loopt omlaag met links een 
kale boom. Aan de 4-sprong bij ruiterpaaltje gaat 
u RD.   
 

5.   Steek RD de brede zandvlakte over en ga RD 
het brede zandpad omhoog, dat boven links 
omlaag buigt. Beneden buigt het pad rechts 
tussen twee heuvels door.   (Links ziet u een grote 
zandvlakte en 20 m rechts van u is de bosrand).  U 
loopt de volgende zandheuvel omhoog en meteen 
voorbij het markeringspaaltje met gele pijl gaat u 
schuin R omhoog naar de bosrand. Aan de 
bosrand gaat u RD het bospad omlaag.   
Aan de 4-sprong met moutainbikepad gaat u RD 
het holle pad omlaag. Steek beneden de smalle 
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asfaltweg over en loop RD door de mooie 
boslaan.  Aan de 4-sprong bij houten doorgang 
gaat u L (pijl) door de bomenlaan en u passeert 
een zitbank.  Het pad maakt twee bochten. Aan de 
3-sprong gaat u R (pijl) langs de houten 
doorgang.  Aan de 4-sprong bij wkp 53 gaat u RD 
(geel/blauw) door de bomenlaan. Voorbij  
huisnr. 7 volgt u RD het bospad.    
 

6.   Aan de T-splitsing bij markeringspaaltje gaat 
u L. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD langs een 
zitbank. (U verlaat de gele pijl. Rechts ziet u de vijver 
Galgenwiel).  Aan de doorgaande weg gaat u R en 
volg de weg die naar rechts buigt.  Bij wegwijzer 
buigt de weg naar links. Let op! Na 10 m gaat u R 
over de parkeerplaats en ga dan R over de houten 
brug. Aan de T-splitsing gaat u R over het 
tegelpad door het park. Negeer zijpaden links. 
Waar het tegelpad naar links buigt, gaat u R over 
de houten brug. Voorbij de volgende brug gaat u 
aan de T-splitsing R over het tegelpad. In 
Waalwijk gaat u aan de ongelijke 4-sprong R  
(Jozef Israëlsstraat).  Aan het einde gaat u L 
langs de gracht.  Negeer zijwegen. Neem nu de 
eerste houten brug R over de gracht.  Buig met 
de gracht mee naar links, over het smalle 
onverharde paadje.   

 

7. Aan de 3-sprong gaat u R over het asfaltpad 
langs het bord “Voetpad”.  Aan de 4-sprong gaat 
u RD langs de speeltuin. Aan de 4-sprong gaat u 
RD. Meteen daarna aan de volgende 4-sprong 
gaat R over de asfalt- bosweg. Aan alweer een  
4-sprong gaat u L over het asfaltpad gelegen 
tussen grasvelden.  Aan de 4-sprong bij wkp 58 
gaat u RD (60).  In het bos gaat u aan de  
T-splitsing  bij zitbank L langs de vijver.  Aan de 
4-sprong bij paaltjes gaat u R de brug over en ga 
dan meteen L over het asfaltpad met links de 
Roeivijver. Aan de omgekeerde Y-splitsing bij 
zitbank gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u R 
(59) over de asfaltweg.  Na 10 m gaat u bij wkp 59 
L (62) over het asfaltpad. Na 30 m negeert u 
zijpaadje links en volg het asfaltpad dat rechts  
langs de vijver buigt.  Voorbij het zwembad volgt 
u het asfaltpad dat naar rechts buigt.  Bij rood/wit 
paaltje en wkp 62 gaat u R het pad langs de 
zitbank.  Aan de 3-sprong gaat u RD langs de 
volgende vijver. Bij grasveldje gaat u L en voor 
de manege gaat u L over de veldweg terug naar 
café/terras/manege de Paardenvriend, sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het leuke 
terras nog iets kunt eten of drinken. Men 
verneemt 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.   

 


