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Aan de zuidrand van Waalwijk ligt Borrel- en Eetcafé de Galgenwiel met mooi terras.  Tijdens deze gemakkelijke 
en afwisselende wandeling komt u al na 5 min. bij het prachtige ven De Galgenwiel en dan wandelt u langs 
bosranden en door bossen naar de rand van de Loonse- en Drunense Duinen. Hier loopt u over zandpaden naar 
Restaurant De Roestelberg, voor een pauze. Via leuke bospaadjes loopt u naar een schitterend ven, ook wel het 
IJsven genoemd omdat men, als het bevroren is een heel rondje kan schaatsen. Er staan ook zitbanken voor een 
pauze, een genietplekje!  Na een rondje om het ven struint u geruime tijd over de uitgestrekte zandvlakte en 
langs de heide. Via prachtige bospaden wandelt u naar een ven en via een mooi park met gracht komt u weer bij 
het fijne terras. Op de zandvlakte en zandpaden is het wat zwaarder lopen maar zeker de moeite waard! De gpx 
op uw telefoon kan handig zijn in het zandgebied.   

 

 
 
Startadres: Borrel- en Eetcafé De Galgenwiel, Burg. Smeelelaan 124. Waalwijk. 
Tegenover de zaak is een parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,93 km 2.45 uur  20 m  20 m 
 

 
 

1481. WAALWIJK 10,9 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van De Galgenwiel 
steekt u via de fietsersoversteekplaats de 
doorgaande weg over en dan gaat u bij slagboom 
schuin R (pijl) over het bospad.  Loop RD (pijl) 
met rechts water. Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 55 gaat u R (52), via de 
houten brug over het ven Galgenwiel.   
 

(Het langgerekte Galgenwiel (Loenermeer) is 
gevormd door oude waterkolken, die ontstaan zijn in 
1658 door doorbraken van de Meerdijk. Voordat "het 
Galgenwiel" deze naam kreeg heette het "het 
Loenermeer". Toen de heer van Venloon drie galgen 
naast het meer plaatste veranderde de naam van de 
plas langzaam naar "de Galgenwiel). 
 

Na de brug gaat u R.  Aan de 3-sprong gaat u R 
(pijl). Vlak daarna, aan de T-splitsing, gaat u L 
(pijl). Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD.  Aan de 
ruime 5-sprong bij zitbank en wkp 52 gaat u R 
(53). Na bijna 50 m gaat u aan de 3-sprong L  
(ruiterroute (rr)).  (U verlaat de gele pijl).  Aan de  
Y-splitsing gaat u R (rr).  Aan de kruising gaat u 
RD, door de houten doorgang met rechts een 
weiland.  Na 600 m steekt u het fietspad over en 
loopt u RD het holle bospad omhoog. Aan de  
4-sprong met mountainbike pad gaat u RD de 
heuvel omhoog.   
 

2.   Boven op de heuvel, waar u prachtig uitzicht 
heeft op de Loonse en Drunense Duinen, gaat u 
R.  Aan de 4-sprong, met 2 bomen in het midden, 
gaat u L omlaag en voor de zandvlakte gaat u R 
over het zandpad. Negeer zijpaden en volg de 
gele pijl. Het pad loopt rechts langs een 
zandheuvel omhoog en dan weer omlaag (pijl).   

Let op! Beneden, bij de links staande kale boom 
gaat u R omhoog. (U verlaat dus de gele pijl).   
Boven op de zandvlakte gaat u L over de vlakte 
met rechts beneden een camping.  Aan het einde 
buigt het pad rechts omlaag en beneden komt u 
bij Restaurant de Roestelberg, een leuke 
pauzeplek.   
 

3. Met uw gezicht naar De Roestelberg gaat u L 
en na 25 m gaat u bij infobord L (blauw-geel) de 
zandheuvel omhoog. Houd rechts (blauw-geel) 
aan, vlak langs de bosrand, en dan loopt u het 
bos in.  Aan de omgekeerde Y-splitsing bij paaltje 
gaat u RD (blauw-geel). Meteen daarna aan de  
4-sprong gaat u verder RD.  Aan de volgende  
4-sprong gaat u RD (blauw-geel) omlaag en dan 
omhoog. Boven aan de Y-splitsing gaat u L. (U 
verlaat hier de blauw-gele route). Boven aan de  
4-sprong gaat u RD omlaag. Aan de 3-sprong, 
met links een pad naar de zandvlakte, gaat u RD 
door het bos. Aan de 3-sprong, met links een 
“rare” boom, gaat u RD. Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u L over het smallere pad.    
 

4. Aan de 4-sprong, met breed zanderig ruiterpad 
gaat u R en na 5 m L over het bospaadje. Aan de 
4-sprong gaat u RD en u stapt over enkele oude 
boomstammen heen.  Aan de T-splitsing gaat u L 
over het zandpad. Aan de kruising, met brede 
zandweg, gaat u RD en dan komt u na 4,2 km 
lopen bij het prachtige ven waar zitbanken staan, 
een genietplekje.  ( 
 
 
 

https://www.degalgenwiel.nl/
https://www.degalgenwiel.nl/
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Dit is echter geen ven, maar een zandafgraving, 
tijdens de wekverschaffing in de crisisjaren begin 
dertiger jaren van de vorige eeuw. Het zand werd 
gebruikt voor bouwprojecten in kaatsheuvel terwijl er 
een prachtige ijsbaan voor de jeugd werd 
aangelegd). 
 
Vlak voor het ven gaat u R over het bospad langs 
het ven. Blijf vlak langs het water lopen en aan 
het einde van het ven gaat u L (blauw-geel).  
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing L (blauw-
geel) met links het ven.    
Blijf langs het smalle ven lopen. Aan de  
T-splitsing gaat u L (blauw-geel) langs de andere 
kant van het ven.  Aan de Y-splitsing, met links 
een mooi strandje en uitzicht op de picknickbank,  
gaat u R en u verlaat het ven.  Steek de smalle 
asfaltweg over en loop RD (blauw-geel).  
 

5. Na 30 m gaat u aan de ruime Y-splitsing R met 
rechts heide en links bos. Aan de 4-sprong gaat u 
RD (blauw-geel) met links de bosrand. Aan de 
ruime 3-sprong gaat u RD ( blauw-geel), de lange 
zandvlakte omhoog, langs de markeringspaaltjes 
(blauw/geel). Boven blijft u geruime tijd de 
paaltjes volgen over de zandvlakte.  
Voor de grote zandvlakte met geel bord “honden 
aan de lijn” gaat u schuin R omlaag met rechts de 
bosrand.  
 

(Als u wilt pauzeren, kunt u hier L naar Restaurant 
De Roestelberg lopen).    
 

Bij wkp 46 loopt u RD (45/blauw-geel). Aan de  
4-sprong bij wkp 45 gaat u L (blauw-geel) met 
rechts de heide en links de zandvlakte.      
Na 25 m gaat u aan de 3-sprong RD (blauw-geel) 
en even verder, waar rechts de afrastering begint, 
volgt u het gemakkelijke paadje vlak langs deze 
afrastering.   
 

6. Let op!  Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong 
bij ijzeren hek L over het graspad. Voor de 
zandvlakte gaat u bij infobord “Sttt niet storen”  
R  (rr). Na 20 m, waar rechts een kale boom staat,  
steekt u schuin L de zandvlakte over en gaat u L 
over de zandweg met rechts de volgende kale 
boom. Na 50 m gaat u aan de 4-sprong bij 
ruiterpaaltje R (blauw-geel) omhoog. Na 20 m 
gaat u L en meteen daarna gaat u R het bospad 
omhoog langs een omgevallen boomstam.  
Let op! Boven gaat u voorbij rechts staande kale 
boom, waar u mooi uitzicht heeft, schuin L door 
het bos omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat 
u L langs het mountainbike pad.  (Loop niet op het 
pad (verboden), maar naast het pad en let op 
fietsers).  Aan de Y-splitsing, met boom in het 

midden, gaat u R over het smalle bospaadje.  Aan 
het einde gaat u R en meteen daarna steekt u bij 
wkp 44 het fietspad over en loop RD (53).  
 
Meteen daarna gaat u R over het bospad 
evenwijdig aan het fietspad. Negeer zijpad rechts.  
  
7.    Aan de 4-sprong  gaat u L (gele pijl) over het 
bospad  Aan de T-splitsing gaat u L. (U verlaat de 
gele pijl). Aan de 4-sprong bij 2 afgeknakte bomen 
gaat u R langs een mooi huis.  Aan de T-splitsing 
bij wkp 47 gaat u L (48).   Aan de 3-sprong bij  
wkp 48 gaat u R (51) en volg geruime tijd het 
prachtige pad/bomenlaan. Voorbij houten 
doorgang gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij wkp 51 RD (56).  
 

(Hier ligt links het Cultuurhistorisch Monument De 
Turfvaart).   
 

Aan de 4-sprong, bij ijzeren hek en zitbank, gaat u 
RD.  Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 56 gaat u 
R (57) het  pad omhoog.  Aan de omgekeerde  
Y-splitsing gaat u RD. Na bijna 50 m gaat u aan de 
Y-splitsing R omhoog. Boven bij geel bordje gaat 
u RD (pijl).  Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong 
gaat u L (pijl) langs de houten trap omlaag.   
Beneden aan de T-splitsing voor het mooie ven 
gaat u L en meteen daarna aan de Y-splitsing 
gaat u R (pijl) over het asfaltpad. 
 

8. Na 10 m gaat u schuin R over het smalle 
bospaadje boven langs het ven. Een eind verder  
buigt het paadje naar links en u verlaat het ven.  
Aan de 3-sprong, met links omgevallen bomen, 
gaat u L. Aan het asfaltpad gaat u R.  Aan de  
4-sprong bij markeringspaal gaat u RD.  Negeer 
zijpaadje rechts. Aan de 4-sprong gaat u L langs 
de speeltuin. Aan de volgende 4-sprong gaat u 
RD. Aan alweer een 4-sprong gaat u RD, over het 
onverharde paadje, langs de gracht.  Aan de  
T-splitsing gaat u R over het tegelpad. Voorbij  
houten brug gaat u aan de T-splitsing L.  Negeer 
zijwegen en dan buigt de klinkerweg naar rechts.  
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L tussen de 
paaltjes door, over het tegelpad, door het park.  
Aan de 3-sprong bij houten brug gaat u L. Voorbij 
de volgende houten brug gaat u aan de 3-sprong 
L (pijl).   Negeer zijpaden. Aan volgende  3-sprong 
bij volgende houten brug gaat u L de brug over. 
Op de parkeerplaats gaat u L en bij het fietspad 
steekt u R via de oversteekplaats de doorgaande 
weg over. U komt weer bij De Galgenwiel, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op 
het 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.   

 

 

 


