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Tussen Eindhoven en Den Bosch ligt in het rustige dorpje Gemonde, café de Schuif. Tijdens deze 
gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst over veldwegen naar de Dommel en dan maakt u een leuk rondje 
door natuurgebied Venrode met mooie doorkijkjes naar het fraaie ven.  U struint zeer geruime tijd over een 
schilderachtig pad langs de Dommel, naar de buurtschap Wielsche Hoeven en via leuke voetpaadjes loopt 
u terug naar het café met terras. Onderweg staan enkele zitbanken voor een pauze. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,25 km  2.20 uur  4 m 7 m 
 
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. 
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Startadres:  Café – Zaal De Schuif, Dorpstraat 30, Gemonde. Tel; 073-551288.  Geopend: Dagelijks vanaf 
10.30 uur, dinsdag gesloten. Parkeer links van het café op de grote parkeerplaats. 
 

 
 

1526. GEMONDE 10,3 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
R. Meteen daarna aan de kruising gaat u RD met 
links de St. Lambertuskerk (1923-1924) en voorbij 
de kerk links de grote pastorie (1913). Na 100 m, 
waar de doorgaande weg naar links buigt, gaat u 
aan de Y-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 73  
R (72/Kerkeind) over de klinkerweg met links een 
groot wegkruis. Na ruim 150 m gaat u aan de  
3-sprong L (Kerkeind) over de klinkerweg. Na  
400 m, voorbij huisnr. 26 en rij populieren en 
waar de asfaltweg scherp naar rechts buigt, gaat 
u aan de 4-sprong bij infobord en wkp 72 L (85) 
over de veldweg. Na ruim 400 m steekt u  een 
beekje over en 25 m verder gaat u aan de  
3-sprong bij wkp 85 R (87) over de veldweg, die u 
geruime tijd RD volgt. Na bijna 700 m gaat u aan 
de T-splitsing bij wkp 87  L (89) over de zandweg. 
Na bijna 100 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl/De 
Schoonberg) over de doodlopende asfaltweg.  
Negeer na ruim 300 m zijweg links.  
 

2. Bijna 200 m verder aan de Y-splitsing bij  
wkp 89, gaat u R (39) over het bospad. Negeer 
zijpaden en loop RD (rode pijl). Na ruim 400 m 
aan de 3-sprong bij zitbank en wkp 39, gaat u L 
(38) en steekt u via houten brug (Hooibrug) de 
Dommel over en volgt u het pad 
(verbindingsstuk) RD.  Aan de T-splitsing, bij  
wkp 38, gaat u R (40) over de bosweg. Na 500 m 
passeert een afsluitboom en 50 m verder 
tegenover huisnr. 12 gaat u L via  houten 
doorgang het bos in.  Meteen daarna aan de  
3-sprong gaat u L (geel) over het bospad, dat u 
geruime RD volgt door het Venrodebos.   Na circa 
250 m heeft u (10 m rechts van u)  een eerste blik 
op het ven, dat ontstaan is door zanduitstuiving.  
Een eind verder buigt het pad links omhoog en 
nog een eind verder passeert u rechts weer een 
mooi plekje aan het ven.     
 

3. Aan de ongelijke 4-sprong neemt u het eerste 
pad  L langs een zitbank, een genietplekje na  
5,2 km. Na nog enkele mooie doorkijkjes op het 
volgende ven buigt het pad naar links en loopt u 
RD de trap omhoog. Boven steekt u schuin links 
de asfaltweg over en gaat u RD het bospaadje 
omlaag.  Beneden, nog voor de bosrand, gaat u L 
over het kronkelende bospaadje (let op fietsers).   
Aan het einde, nabij rioolwaterzuivering Boxtel, 

steekt u de asfaltweg over en gaat u bij 
afsluitboom RD over de brede boslaan. Aan de  
3-sprong bij wkp 38 gaat u R (39) over het pad  
(verbindingsstuk). U steekt via de houten brug 
weer de Dommel over en dan gaat u aan de  
3-sprong bij zitbank en wkp 39 L (88) over het pad 
met links de Dommel. (U blijft nu circa 2,5 km langs 
de Dommel lopen) 
 

4.  Na ruim 500 m passeert u een infobord en 
zitbank en bijna 50 m verder gaat u aan de  
3-sprong bij wkp 88, bij afsluitboom L (86) over 
het pad verder langs de Dommel.  700 m verder 
aan  de 3-sprong bij draaihekje en wkp 86 gaat u 
RD (71) met links de Dommel en rechts een oude 
Dommelmeander. Ruim 600 m passeert u een 
aanlegsteiger en meteen daarna aan de 3-sprong 
bij zitbank gaat u RD verder langs de Dommel.   
Na de volgende 600 m negeert u zijpaadje  scherp 
rechts.  250 m verder, bij bord van Waterschap 
gaat u R over het pad langs de afrastering en u 
verlaat de Dommel.  Aan de T-splitsing gaat u L 
over de asfaltweg. Aan de 4-sprong, bij wkp 22 
gaat u R (21) over de veldweg/bomenlaan. 
 
5. Na bijna 100 m aan de 3-sprong bij wkp 21 gaat 
u L (74).   
 

(Degene, die met hond wandelt, gaat hier RD over de 
veldweg, die na 300 m een asfaltweg wordt. Aan de 
T-splitsing bij huisnr. 3 gaat u L over de asfaltweg. 
Negeer zijwegen en na bijna 500 m komt u weer bij 
het café).    
 

Houd rechts aan over het pad langs de 
afrastering. Na ruim 300 m passeert een 
bruggetje en volg het graspad langs een 
bomenplantage.  150 m verder gaat u bij bedrijf  R 
over de zandweg.  Aan de T-splitsing in Gemonde 
gaat u R.  Aan de 3-sprong, met links de 
Akkerstraat, gaat u RD en 10 m verder gaat u L 
over het klinkerpad, langs huisnr. 31 met links 
een speeltuin. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Gasthuisstraat) over de klinkerweg. Aan de  
T-splitsing, bij zitbank, gaat u L (Kruisstraat). Na 
ruim 150 m komt u weer bij café De Schuif, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbaters 
vernemen graag wat u van de wandeling vindt.  

http://www.zaaldeschuif.nl/

