
1504. MEERSEL-DREEF 13,7 km 

 
 

 

 

 



 
  blz 2 van 3 

 

 
 

Startpunt: Taverne De Zevenster, Dreef 42, Meersel-Dreef.  Tel: 0032-36058652.  Geopend: Dagelijks van 
09.00 tot 18.00 uur,  woensdag gesloten. Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,73 km  3 uur  20 m  30 m 
 

Ten zuiden van Breda ligt net over de Belgische grens, in het dorp Meersel-Dreef, het Kapucijnenklooster 
Hoogstraten en Taverne de Zevenster, bij de Paters.  Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst 
langs de Mark en via graspaden loopt u naar de buurtschap Strijbeek. U passeert het mooie ven 
Patersmoer en dan loopt u door de bossen naar het Langven. Via een mooi stuk door de heide komt u bij 
het ven Zwart Goor waar een picknickbank staat om te pauzeren (prachtige plek). U steekt de Belgische 
grens over en via het Domeinbos De Elsakker wandelt u naar Kasteel Vorfeld. Langs de Mark loopt u terug 
naar de taverne maar dan maakt u nog een leuke lus door het prachtige Mariapark met schitterende 
beelden en mooie Mariagrot. Ook de kerk kunt u even bezoeken.  In de taverne is een sfeervolle 
Parochiezaal en prachtig terras.   
 
 

 
 

1504. MEERSEL-DREEF 13,7 km 
 

1. Met uw rug naar de taverne gaat u R.  Negeer 
zijweg links. Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt 
(wkp) 35 gaat u R (2/Markweg).  Vlak voor de brug 
gaat u aan de kruising bij wkp 2 L (72) over het 
asfaltpad langs de Mark, die bij Breda samenvloeit 
met de Aa.   Aan de 3-sprong gaat u RD (72).  Aan 
de kruising bij wkp 72 gaat u R (95) de brug over 
en ga dan meteen R (95).  Na 30 m gaat u bij 
zitbank RD (95) over het graspaadje langs de 
afrastering met rechts de beek. Na 100 m stapt u L 
(95) via overstapje over de draad en gaat u bij 
draaihekje RD (95), door de opening in de haag 
omhoog. Loop daarna RD door het weiland met 
links een akker.  (In de zomer kan er hoog gras staan 
maar loop richting het kapelletje).   Bij de  
St. Isodoruskapel, patroon van de lansbouwers,  
en twee zitbanken gaat u RD. Aan  de T-splitsing 
bij wkp 95 gaat u R (60) over de veldweg, die links 
langs een huis buigt en volg dan verder RD (60) de 
veldweg.  Negeer zijpaden. Voorbij tuincentrum 
volgt u de klinkerweg.  Negeer grindweg rechts.   
 

2.  Steek de doorgaande weg over en ga R over het 
fietspad.   Voorbij de St. Hubertuskapel gaat u aan 
de 3-sprong bij wkp 60 L (99).  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 11 gaat u R (99/Bergweg). Volg de zandweg 
en neem het eerste klaphek L (99).  Ga dan meteen 
L over het pad langs de zitbank, een genietplekje,  
met mooi uitzicht op het ven Patersmoer. Volg 
geruime tijd het bospaadje en voorbij klaphek 
volgt u het paadje.  Aan de T-splitsing gaat u L 
over de zandweg.   Aan de T-splitsing voor huis 
gaat u R (wit-rood) over de asfaltweg en na 10 m 
gaat u aan de 3-sprong bij verbodsbord L (92) over 
de veldweg.  In het bos gaat u aan de 3-sprong R 

(wit-rood/92) over het bospad. Na bijna 50 m gaat u 
aan de 3-sprong RD (92).   Aan de Y-splitsing gaat 
u R (wit-rood/geel/groen). Aan de T-splitsing bij 
wkp 92 gaat u R (96).    
 

3.   Voorbij klaphek gaat u aan de 5-sprong bij 
picknickbank precies RD. (Dus het tweede pad van 
links met rechts de heide).  Aan de 4-sprong met 
brede zandweg gaat u R langs een zitbank met 
uitzicht op het Langven, dat in de zomer droog kan 
staan.  Na 50 m gaat u aan de 4-sprong bij 
betonnen paaltje R over het graspad door de 
heide.  Na  25 m gaat u aan de 3-sprong bij 
infobord L over het brede pad door de heide.  Aan 
de T-splitsing gaat u L (96).   Voorbij klaphek gaat 
u aan de 4-sprong bij wkp 96  R (97) over de brede 
zandweg. Negeer zijpaden. Voorbij de 
parkeerplaats steekt u de doorgaande weg over en 
loopt u bij afsluitboom RD (97) over het bospad.  
Aan de 3-sprong gaat u L (97) via nauwe doorgang 
over het bospad.  Bij picknickbank, een fijne 
pauzeplek na 6 km, met mooi uitzicht op het Zwart 
Goor ven, dat in de zomer ook droog kan staan, 
gaat u rechts  (97) over het mooie paadje door de 
heide. Loop dan RD over het bospad.  
 

4.   Voorbij nauwe doorgang gaat u aan de  
T-splitsing L (97) over de bosweg.   Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing R over de 
zandweg. (U verlaat route 97).  Let op! Na 150 m, 
vlak voordat links het bos begint, gaat u bij 
afsluitboom L over het  graspad met rechts de 
bosrand.  (In de zomer kan het gras hier hoog staan).    
 

https://www.zevensterbijdepaters.be/
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Aan de overzijde van het weiland gaat u rechts 
langs de draad of stap over de draad heen en ga R 
over de veldweg.    Na geruime tijd gaat u aan de  
3-sprong bij markeringspaaltje RD en na 25 m gaat 
u aan de 3-sprong R (81).   Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong bij wkp 81 L  (99) via klaphek over 
het zandpaadje langs het ven.  Voorbij infobord 
volgt u het pad door de bosrand met rechts mooie 
doorkijkjes.  Aan de T-splitsing bij wkp 99 gaat u L 
door het klaphek en dan gaat u meteen aan de  
T-splitsing L over de bosweg.  
 
5. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom 
R over het paadje en volg het bospaadje.  Aan de 
3-sprong bij afsluitboom gaat u RD.   Het pad loopt 
even door de heide en dan door het bos.   U 
passeert een leuk vlonderpad met bruggetje en bij 
oude grenssteen loopt u België binnen.  U 
passeert een zitbank (genietplekje na 8,6 km) en 
volg het pad door de heide.  Aan de 3-sprong bij 
wkp 1 gaat u R (5) door de mooie boslaan.  Aan de 
4-sprong bij wkp 5 gaat u RD (30).   Aan de  
3-sprong bij markeringspaaltje gaat u RD over de 
zandweg door de heide.   Voorbij de heide volgt u 
het bospad.     Aan het einde steekt u voorzichtig 
de doorgaande weg over en gaat u R over het 
fietspad.  Na 500 m  gaat u bij huisnr. 5 L, tussen 
twee betonnen paaltjes, door de boslaan.  U 
passeert rechts de zij-ingang van Kasteel Vorfeld, 
een eind jaren tachtig van de vorige eeuw  
omgebouwde hoeve. Aan de 3-sprong gaat u L 
(30).  
 

(Als u hier aan de 3-sprong even 25 m naar rechts 
loopt (mag wel even) heeft u een mooie blik op de 
voorkant van het kasteel. Loop niet verder over het 
privégebied).    
 

Bij wkp 30 gaat u RD (31) en volg RD de veldweg 
langs de tuinkassen.     
 

6.   Aan de doorgaande weg gaat u R langs  
huisnr. 26.  Aan de 3-sprong bij wegwijzers gaat u 
RD (32).  Via brug steekt u de Mark over en dan 

gaat u aan de kruising bij wkp 32 R (33) over het 
asfaltpad langs de beek.   Na geruime tijd gaat u 
aan de 3-sprong bij brug en wkp 33 L (34) over de 
veldweg.  Aan de kruising gaat u R over de 
klinkerweg.  Tegenover de ingang van de kerk 
(1688) van het Kapucijnenklooster met huisnr. 40 
gaat u L het Mariapark in  en ga dan meteen na de 
brug R door de laan met rechts een sloot.    
 

(Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. 
Het klooster doet nu dienst als kapel waarin 
erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is 
parochiekerk geworden). 
 

Bij het beeld van H. Donatus buigt het pad naar 
links en meteen voorbij de kapel gaat u schuin L 
over het pad langs de mooie Kruiswegstatie.  
Neem het eerste trapje L omhoog en boven komt u 
bij de kruisiging van Jezus. Ga  R het  trapje 
omlaag en ga L. Voorbij stenen kapel gaat u aan 
de T-splitsing L langs het grote beeld van Pater 
Pio.  Bij de prachtige Mariagrot gaat u RD.  
 

(De huidige grot werd gebouwd als inlossing van een 
belofte, gedaan door de Provinciale Overste van de 
Belgische Minderbroeders Kapucijnen, tijdens een 
woelige zeereis naar de missie in Pakistan. Na drie 
dagen storm dreigde de boot te vergaan. P. Jan-
Baptist Rutten uit Meerle, beloofde een grot te 
bouwen indien ze veilig mochten aanlanden. Na zijn 
behouden thuiskomst werd deze Lourdesgrot in 1895 
gebouwd). 
 

Bij de kapel en brug gaat u L. (U kunt hier ook nog 
verder RD lopen door het park).  Aan de T-splitsing 
gaat u L. Aan de 4-sprong gaat u R en u verlaat het 
park. U komt weer bij de taverne, de sponsor van 
deze wandeling, waar u in de sfeervolle 
parochiezaal of op het mooie terras nog iets kunt 
eten of drinken. Aanraders zijn de warme 
appelpunt (alom bekend) of het  huisbier Drevenier 
Mmmm! Het personeel 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 de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 


