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De Dommel, het Dommeldal, Dommelen en Dommelsch bier, het zit allemaal in deze gemakkelijke en zeer
afwisselende wandeling. Vanaf de parkeerplaats duikt u de bossen in en wandelt u een schitterend stuk
langs de Dommel. U struint door weilanden en dan loopt u langs de rand van Waalre. Voorbij buurtschap ’t
Loon wandelt u over voetpaden en veldwegen naar Dommelen, waar u fijn kunt lunchen of pauzeren bij
Lunchroom De Buren. Vanuit Dommelen wandelt u weer een prachtig stuk langs de Dommel en voorbij een
camping loopt u door het bos naar het schitterende ven Groot Vlasroot, waar u omheen loopt. Na veel
regenval kan het langs de Dommel drassig zijn, draag dan hoge wandelschoenen. U kunt ook starten in
Dommelen bij de lunchroom, start dan bij punt 5. Doe de wandeling bij voorkeur niet op zondag want dan
is de leuke lunchroom gesloten.
Startadres: Wandelparkeerplaats bij het ven Groot Vlasroot, Volmolenweg 16, Veldhoven. Vanaf huisnr. 16
( 3-sprong met Witvenseweg) rijdt u nog 300 m zuidelijk door het bos en dan R de parkeerplaats op.
Startadres: Lunchroom De Buren, van Bruhezedal 2, Dommelen. (Plus in winkelcentrum). Tel: 040207444. Geopend: Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, zondag gesloten. (Start bij punt 5).

1569. DOMMELEN 14,8 km
1. Vanaf de parkeerplaats steekt u de doorgaande
weg over en gaat u R over het fietspad. Na 150 m
gaat u L over het graspad met links een greppel.
Waar de greppel naar rechts buigt, volgt u RD het
bospad. Voorbij afsluitboom gaat u aan de
T-splitsing R over de veldweg. Aan de ongelijke
4-sprong bij bordje ”Dommeldal” gaat u bij
afsluitboom RD over het bospad. Voor de
Dommel gaat u links door de houten doorgang.
Negeer zijpad links en volg het mooie pad langs
de meanderende Dommel. Negeer klaphek links.
Ruim 300 m verder gaat u L door het klaphek en
loop RD door het weiland. (U verlaat hier de
Dommel). Op de rechts gelegen hoek van de
afrastering
gaat
u
R
richting
hoogspanningskabels. Voorbij houten doorgang
loopt u RD door het weiland, richting klaphek.
Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing R (pijl)
door de bomenlaan.
2. Aan de 3-sprong bij picknickbank gaat u R over
de veldweg. Voorbij houten hek en veerooster
loopt u het Dommeldal binnen. Via houten brug
steekt u de Dommel over en volg RD het verharde
pad. Voorbij veerooster gaat u aan de 3-sprong
bij fietsknooppunt 57, RD (pijl). Aan de volgende
3-sprong gaat u verder RD (pijl). Aan de 4-sprong
bij wandelknooppunt (wkp) 45 gaat u RD (78)
over de doodlopende weg. Voorbij vijver gaat u
aan de 3-sprong RD (pijl), met links de rand van
Waalre. Negeer zijwegen links. Voorbij slagboom
gaat u aan de T-splitsing R, met links een
sportveld. (U verlaat de gele pijl). Voor houten hek
buigt het pad naar links, met links het sportveld.
Aan de T-splitsing, bij ijzeren hek, gaat u L
(pijl/Dreefstraat). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl)
met links een voetbalveld RKVV Waalre. Na 150 m
gaat u aan de 3-sprong R (Smeleweg) over de
klinkerweg. Aan de volgende 3-sprong RD.

Voorbij huisnr. 17 gaat u aan de kruising RD
(Smeleweg).
3. Aan de 4-sprong, met links de Adriaan van
Ostadelaan, gaat u R over het bospad. Na 50 m
gaat u aan de 4-sprong RD. Negeer zijpaden links
en volg RD het bospad. Aan de 4-sprong voor
hoge afrastering gaat u R (pijl) over het pad
gelegen tussen hagen. In de buurtschap ’t Loon
steekt u bij wkp 77 de asfaltweg over en loopt u
RD (73) over het pad. Aan de ongelijke 4-sprong
gaat u RD (pijl), over het pad langs de heg en volg
dan pad, gelegen tussen akkers, RD. Na bijna
400 m, aan de 3-sprong op de hoek van het bos
gaat u R, met links de bosrand. Na bijna 50 m
gaat u L over bospad dat zo te zien weinig
belopen (2022) wordt. Aan de 3-sprong bij
5-stammige boom gaat u RD en 10 m verder gaat
u aan de 3-sprong bij wegwijzer RD over het pad
richting Hulst. Negeer bospad links.
4. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl), over de
doodlopende asfaltweg. Aan de 3-sprong, bij
wkp 73, gaat u RD (74). Na 50 m gaat u, aan de
3-sprong bij wkp 74, L (39/Dommeslweg). 100 m
verder, voorbij boerderij, volgt u de veldweg
langs de beek.
Bij groene schakelkast negeert u graspad rechts
en blijf de veldweg RD volgen. Neem nu de eerste
veldweg/graspad R. Aan het einde gaat u R over
het fietspad en meteen daarna gaat u L over het
asfaltpad. Voorbij de volkstuintjes van de
volkstuinvereniging de Kornoelje, gaat u aan de
4-sprong RD langs een speelveld.
Aan de
volgende 4-sprong gaat u RD langs een
dierenweide. Aan de 4-sprong gaat u R over het
tweerichtingsfietspad. Waar het fietspad naar
rechts buigt, gaat u schuin L over het graspaadje.

Aan het einde, bij fietspad, steekt u L via brug de
Dommel over en volgt u het fietspad. Negeer
zijpad rechts. Aan de 3-sprong, in het dorp
Dommelen, gaat u RD (Cornelisdal) over de
asfaltweg, die overgaat in de Franciscusdal.
Negeer zijwegen. Na 300 m gaat u aan de
3-sprong, bij zitbank, RD (Victordal) en volg het
trottoir. Na 50 m, voor de basisschool de
Belhamel, gaat u L. Negeer zijpad rechts. Aan het
einde steekt u de asfaltweg over en loopt u RD
over de parkeerplaats richting supermarkt Plus.
U loopt tussen de supermarkt en Kruidvat door
en ga dan aan de 3-sprong bij zitbanken R. Links
komt u bij Lunchroom De Buren, de sponsor van
deze wandeling, waar u binnen of op het terras
iets kunt eten of drinken.
5. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom
gaat u L en meteen voorbij de schoen- en
sleutelmakerij (2022) gaat u R. Aan de T-splitsing
gaat u R en meteen daarna, aan de 3-sprong, gaat
u L. Aan de doorgaande weg gaat u R
(Damianusdreef). Aan de 4-sprong gaat u R
(Jorisdal). Na 30 m gaat u, bij glasbakken, L over
de parkeerplaats en volg dan RD (Henricusdal) de
klinkerweg langs de garagepoorten. Negeer
zijwegen. Waar de weg voor basisschool de
Belhamel naar rechts buigt, gaat u L. Vlak daarna
aan de 3-sprong gaat u L over het brede tegelfietspad. Aan het einde gaat u L (Stokerwei) over
de klinkerweg langs huisnr. 9. Negeer zijwegen.
Aan de T-splitsing gaat R en meteen daarna gaat
u L (Glasblazerwei) over het asfaltpad. Aan de
Y-splitsing gaat u L langs de hoge haag. Negeer
zijpaden. Na 200 m voorbij speeltuintje gaat u aan
de 3-sprong L langs huisnr. 11. Voorbij huisnr. 1
gaat u aan de ongelijke 4-sprong RD langs
huisnr. 5. Aan de kruising gaat u RD
(Koehenderwei). Aan de volgende kruising gaat u
L (Klompenmakerwei). Negeer zijweg links.

blz 3 van 3
6. Steek de klinkerweg en asfaltweg over en loop
RD door de bomenlaan met links de
voetbalvelden. Na 600 m gaat u aan de 4-sprong
R over de veldweg, met links een greppel. 100 m
verder aan de T-splitsing bij bosrand gaat u L
(pijl). Aan de 3-sprong bij wkp 45 gaat u L (46).
Aan de volgende 3-sprong gaat u RD (pijl) met
rechts de Dommel. U passeert een zitbank, een
genietplekje en dan steekt u bij wkp 46 R (71) via
brug de Keersop, een zijbeek van de Dommel,
over. Voorbij klaphek gaat u RD door het weiland.
Voorbij volgend klaphek gaat u R (pijl) over de
veldweg. Aan de 3-sprong gaat u R over het pad.
(U verlaat de gele pijl). Aan de 3-sprong bij
markeringspaaltje gaat u L over het bospad. (Na
regenval kan het hier erg drassig zijn). 200 m verder
buigt het pad naar links met rechts de Dommel.
Na bijna 400 m gaat u aan de T-splitsing R (pijl)
met rechts nog even de Dommel. Via houten
doorgang loopt u over het terrein van camping
de Volmolen en volg het bordje “Uit” over de
grindweg.
7. Bij de uitgang gaat u L over het fietspad langs
de doorgaande weg. Na 400 m gaat u aan de
3-sprong bij wegwijzer L (Broekhovenseweg)
richting Riethoven. Na 200 m gaat u R
(Zevenfonteinen) over de asfaltweg, die een
veldweg wordt. 300 m verder gaat u, aan de
T-splitsing, voor huisnr. 100, L over het pad door
de bosrand. Na 100 m gaat u R over het bospad.
Aan de 3-sprong gaat u RD over het pad dat naar
rechts buigt langs hoge afrastering. Aan de
T-splitsing, voor het prachtige ven Groot Vlasroot
gaat u L met rechts het ven. Aan het einde van
het ven gaat u aan de 3-sprong R over het paadje
gelegen tussen twee vennen. Aan de T-splitsing
gaat u R met rechts het ven Groot Vlasroot. Na
400 m komt u bij de parkeerplaats.
(Als u hier L een paadje inloopt komt u bij het ven
Klein Vlasroot).
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