1521. MILL 14,5 km
www.wandelgidsbrabant.nl

www.wwandelgidszuidlimburg.com

blz 2 van 3
Ten oosten van Uden ligt in het dorp Mill de Brasserie D’n Buurman. Tijdens deze afwisselende en
gemakkelijke wandeling wandelt u eerst even langs het Peelkanaal en dan struint u over leuke bospaadjes.
Dan wandelt u met mooie doorkijkjes rond het meer De Kuilen en loopt u over een mooi zandstrand naar de
strandbar. Na nog een flink stuk rond het meer loopt u weer door de bossen en volgt u een mooi graspaadje
langs een beekje. Via een leuk pad over een voormalig spoorwegtraject loopt u naar Kasteel Aldendriel met
prachtige binnenplaats, een bezoekje waard. Via parkje loopt u naar de brasserie met mooi terras. Tip: U kunt
ook starten op de grote parkeerplaats De Kuilen en dan fijn pauzeren bij D’n Buurman, start dan bij punt 5.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,50 km

3.10 uur

17 m

23 m

Startadres: Brasserie D’n Buurman, Stationsstraat 1, Mill. Tel: 06-30350314. Geopend: Woensdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur. Parkeer op de parkeerplaats (zonder blauwe zone) aan de Pastoor Maasstraat 1a,
Mill. (Vanaf de parkeerplaats loopt u de straat in naar de kerk en de brasserie).
Startpunt: Parkeerplaats Dagstrand De Kuilen, Fazantenweg 16, Langenboom.
Loop door het hek naar de strandbar Goeiedag en start dan bij punt 5.

1521. MILL 14,5 km
1. Met uw rug naar de brasserie en uw gezicht
naar de Sint Willibrorduskerk (1877) gaat u L en
meteen daarna aan de kruising gaat u RD
(Oranjeboomstraat). Aan de T-splitsing gaat u L
(Hoogstraat). Negeer zijwegen. Aan de grote
rotonde gaat u RD. Aan de 3-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 76 gaat u RD (75) en u
steekt via brug het Peelkanaal over. Meteen
voorbij de brug steekt u bij wkp 75 L (74) de
doorgaande weg over en volgt u RD het grindpad
met links het Peelkanaal.
(Het Peelkanaal ook wel het Defensiekanaal was
onderdeel
van
de
Peel-Raamstelling,
een
verdedigingslinie die in 1939 werd aangelegd. Zowel
langs het Peelkanaal als bij het Duits Lijntje, waar u
straks nog langs komt, zijn nog sporen te zien uit de
2e Wereld Oorlog, zoals op diverse plaatsen
kazematten langs het kanaal en bij het Duits lijntje
asperges die tot doel hadden treinen te laten
ontsporen).
Negeer zijpaden. Na bijna 500 m gaat u aan de
4-sprong bij houten brug R (pijl) over het pad met
rechts de sportvelden van hockeyclub Mill en een
eindje verder, waar het pad naar links buigt, de
voetbalvelden van RKSV Juliana Mill. Aan de
3-sprong bij de Kapel Maria ten Hoge gaat u R
over de kasseienweg door het bos.
(De oorsprong van de huidige kapel ligt in de 15e
eeuw. Het was een soort veldkapel met een altaar
voor de bewoners en pachters van abdij
Mariënweerd).

Aan de 4-sprong gaat u L (Vilheide) over het
bospad. Aan de volgende 4-sprong gaat u R over
de brede grindweg (verbindingsstuk). Steek de
doorgaande
weg
over
en
loop
RD
(Postduifstraat). Aan de T-splitsing voor
huisnr. 42 gaat u R (pijl/Leijsterstraat).
2. Na bijna 100 m gaat u bij lantaarnpaal L over
het bospaadje. Aan de klinkerweg gaat u L langs
huisnr. 10. Waar de weg naar rechts buigt, gaat u
RD (pijl) over het bospad en na 10 m aan de
3-sprong, bij wkp 48, gaat u RD (44). Meteen
daarna aan de 4-sprong gaat u RD over het
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Aan de
3-sprong gaat u RD (pijl). Aan de T-splitsing, bij
afgezaagde boom, gaat u L (pijl). Negeer zijpad
links. 10 m verder gaat u aan de 3-sprong bij
volgende afgezaagde boom R. Steek de asfaltweg
over en loop RD (Vilheide) over het bospad. Aan
de T-splitsing, met boom in het midden, gaat u L.
Aan de volgende T-splitsing gaat u L over de
brede grindweg. Na bijna 50 m gaat u R (Vilheide)
over het bospad.
3. Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg.
Aan de volgende T-splitsing gaat u R
(Korhoenderstraat). Na 250 m gaat u aan de
4-sprong bij afsluitboom R (F21). Meteen daarna
aan de 3-sprong gaat u RD (Uilweg). Na 200 m
aan de 3-sprong, bij brasserie de Valkhoeve, gaat
u RD (Valkweg (F21)). Na 50 m gaat u L over het
pad langs de haag met links bezoekerscentrum
de Kuilen.

Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing R (pijl).
Let op! Na 150 m, bij rechts gelegen hoge heuvel
buigt het pad naar rechts en ga dan meteen L het
grindpaadje omlaag naar de grote plas De Kuilen,
die ontstaan is door zandwinning. Ga dan R over
het strandje, vlak langs het water. (Bij hoog water
kunt u het hoger gelegen pad blijven volgen). Circa
10 m voordat u bij de afrastering komt, gaat u R
omhoog naar de zitbank en ga dan L over het
brede grindpad met rechts een steile rand.
4. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 46 R
(41). Volg nu zeer geruime tijd het grindpad met
links het meer. Voorbij klaphek gaat u aan de
T-splitsing L over de veldweg. (U verlaat de gele
pijl). Bij ijzeren hek negeert u zijpad rechts. U
passeert een klaphek en volg het rechter pad
door
natuurgebied
De
Kuilen.
Aan
de
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD over het
bredere grindpad. Aan de 3-sprong gaat u via
klaphek RD verder over het pad, loop omlaag
naar het meer en ga R (over het natte gedeelte)
over het zandstrand. (Als er in de zomer badgasten
liggen blijf dan het grindpad volgen). U komt bij de
strandbar Goeiendag, waar u iets kunt drinken.
5. Met uw rug naar de strandbar gaat u R over het
zandstrand en volg het strand dat naar links
buigt.
(Degene die (bij veel badgasten) het verharde pad
volgt achter de strandbar, gaat hier RD over het pad
tot bij het klaphek. Ga dan verder bij **** in punt 5).
Aan het einde gaat u R het betonnen pad
omhoog. Boven gaat u L over het grasveld. Aan
het dwarspad gaat u L. **** Voorbij klaphek gaat
u aan de 3-sprong RD over het grindpad. Voorbij
volgend klaphek, gaat u aan de T-splitsing bij
wkp 25 L (45) over de asfaltweg. Na 50 m gaat u
R (pijl) door het klaphek en volg het grindpad. U
passeert nog een klaphek en volg het grindpad.
Aan de 3-sprong, bij wkp 46, gaat u R (44) via
klaphek over het bospad en u verlaat het meer.
Aan de 4-sprong bij afsluitboom gaat u RD
(Korhoenderstraat)
over
de
asfaltweg
(verbindingsstuk). Aan de 3-sprong gaat u RD
(F58). Aan de 4-sprong gaat u R (Zwaluwstraat).
Aan de 3-sprong gaat u RD (Eksterstraat). Waar
na 150 m de asfaltweg naar rechts buigt, gaat u
RD (pijl) over het bospad en negeer na 30 m
zijpad links. Na bijna 100 m buigt het pad naar
links (pijl).
6. Aan de 3-sprong, met rechts een betonnen
muur, gaat u RD (pijl). Aan de 4-sprong bij wkp
48 gaat u R (74) het bos uit en ga dan R
(IJsvogelstraat)
over
de
asfaltweg
(verbindingsstuk). Voorbij huisnr. 10 gaat u
schuin R over het graspaadje dat u RD volgt. Aan
de asfaltweg gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u L
(pijl/Postduifstraat). Steek de doorgaande weg
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weer over en loop RD (Nieuwenhofweg). Aan de
4-sprong bij dikke afgezaagde boom gaat u R met
rechts het milieupark. Loop dan RD langs een
schuilzitbank en ga RD over het bospaadje.
Let op! Na 100 m gaat u L over bospaadje. Aan
de T-splitsing, met links een houten schuur, gaat
u bij afsluitboom R. Vlak daarna aan de
T-splitsing bij afsluitboom gaat u L. Aan de
4-sprong gaat u R over de brede grindweg. Aan
de 4-sprong, met links de Kapelweg, gaat u RD
over de asfaltweg. Aan de 3-sprong, met rechts
de Heufseweg, gaat u RD (geel-rood) door de
bomenlaan.
7. Aan de 4-sprong bij wkp 73 steekt u RD via
brug het Peelkanaal over en dan gaat u meteen L
door het klaphek. Ga dan R over het graspad
langs het beekje en dan buigt het pad naar links
met links het beekje. Volg geruime tijd het mooie
graspad vlak langs het beekje/aftakking kanaal.
Na bijna 400 m, voorbij klaphek, gaat u aan de
4-sprong bij houten brug R door de mooie
bomenlaan. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat
u L over het grindpad. Aan de Y-splitsing gaat u R
langs een wit-rode paaltje. Steek de doorgaande
weg over en loop RD over het grindpad langs de
rij bomen met links het kunstwerk “Spoorzone”.
U passeert links het voormalige stationsgebouw
Mill (1873-1944) en blijf het grindpad RD volgen.
Aan de T-splitsing gaat u R over het voormalige
spoorwegtraject van het Duits Lijntje, de
spoorwegverbinding van Boxtel naar het Duitse
Wezel. Voorbij hoge schoorsteen steekt u de
doorgaande weg over en loopt u RD (pijl) over het
pad. Na 150 m gaat u L het pad omlaag. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u R over de
klinkerweg. Na 20 m gaat u aan de 3-sprong RD.
8. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L
(Looierijweg) over de doodlopende weg. Voorbij
het kasteel gaat u aan de 4-sprong R. Na 40 m
gaat u R, via de doorgang, naar de mooie
binnenhof van kasteel Aldendriel, waar u het
mooie kasteel kunt bekijken.
(Het omgrachte middeleeuws kasteel, waarvan het
oudste gedeelte uit de 16e eeuw stamt, bestaat uit
een voorburcht en aparte omgrachte hoofdburcht).
Loop dezelfde weg terug naar de 4-sprong bij
wkp. 12 en ga dan RD (76) over het asfaltpad.
Negeer zijpad rechts. Aan de T-splitsing gaat u R
over de beklinkerde cirkel en ga dan meteen L
over het klinkerpad. Negeer zijpad links. Aan de
T-splitsing gaat u L over de asfaltweg langs
huisnr. 16. Neem de eerste weg R langs de kerk
en dan komt u links bij Brasserie D’n Buurman,
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken, zeer de moeite waard! De
uitbater 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.

