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Tijdens deze gemakkelijke wandeling struint u geruime tijd over leuke bospaadjes en dan wandelt u over 
de heide van Meelberg.  U maakt een mooi rondje om het meer De Meeris, ook wel Het Gat van Waalre 
genoemd en dan wandelt u door weilanden en langs een slootje. U loopt over een prachtig aangelegd 
vlonderpad en via veldwegen loopt u terug naar het startpunt. 
 
Startadres:  Markt 21, Waalre.   Parkeer op de grote parkeerplaats bij de vlakbij gelegen  Jan van 
Genugtenstraat 38. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L.  Vlak daarna aan de T-splitsing, bij het 
voormalig klooster (1913-1973) van de zusters  Dochters van Maria en Joseph, gaat u L en u komt meteen 
rechts bij markt 21.. 
 

Startadres:  Parkeerplaats aan het meer de Meeris, Agterste meer 3, Waalre.  Start bij **** in punt 4. 
 

 
 

1572. WAALRE 9,8 km 
 

1. Met uw rug naar Markt 21 gaat u L. Meteen 
daarna aan de T-splitsing voor de  
rijksmonumentale Sint Willibrorduskerk (1925) 
gaat u schuin L over het plein en u passeert 
meteen links de ingang van de Mariakapel. Aan 
de voorkant/ingang van de kerk, die te 
bezichtigen is en waarvoor een groot H. 
Hartbeeld (1921) staat, gaat u RD/L met rechts het 
Marktplein waarop een muziekkiosk en 
waterpomp staat.  
 

(Rechts van de ingang van de kerk staat de 
rijksmonumentale pastorie (nr. 23)  uit 1934).  
 

Voorbij het plein gaat u L (Willibrorduslaan) met 
even verder rechts (nr. 4) het Waalres Museum. 
 

(Hier op de hoek met de Willibrorduslaan staat het 
herenhuis Huize de Brink (1900), dat door fabrikant 
J.W Swane is gebouwd, die links van het huis een 
linnenfabriek had. 
 

Het museum is gehuisvest in de voormalige 
Linnenfabriek Swane, waarvan het oostelijk deel in 
1861 gebouwd is als een fabriek voor linnen en 
pellen. In 1899 werd de fabriek uitgebreid tot de 
huidige vorm. Het museum richt zich op het 
organiseren en presenteren van tentoonstellingen en 
activiteiten, waarbij de nadruk ligt op het industrieel 
erfgoed uit de gemeente Waalre. Zie infobord bij 
ingang. Openingstijden wo- za-  en zondag 13.30 -
17.00 uur. Zeker eens bezoeken  
 

Tegenover het museum staat (nrs. 1-3) de 
rijksmonumentale, voormalige sigarenfabriek (1912), 
die eveneens door de familie Swane is gebouwd. De 
productie van sigaren is in 1923 gestopt).  
 

Aan de 4-sprong bij winkelcentrum “de Bus” gaat 
u bij wandelknooppunt (wkp) 79 schuin R 
(2/Blokvenlaan) over de eenrichtingsweg met 
links een grote parkeerplaats.  Aan de  kruising 
gaat u RD (Blokvenlaan/pijl) over de doodlopende 
klinkerweg. Na 200 m gaat u aan de volgende 
kruising bij verbodsbord en paaltjes R (pijl/ 
Eikenlaan). Na 50 m gaat u L (pijl) over het 
bospad. Aan de 4-sprong gaat u L over het 
bospad dat na 50 m bij ijzeren hek naar rechts 
buigt.  (U verlaat hier aan de 4-sprong de pijl), Aan 

de 4-sprong voor speeltuin “Klimbim” gaat u L 
over de bosweg. Negeer na 100 m bij houten  
afsluitboom zijpad rechts en negeer ruim 50 m 
verder links twee naast elkaar liggende paden en 
loop RD (pijl).  Vlak daarna aan de 3-sprong gaat 
u L. (U verlaat de gele pijl). Aan de 3-sprong bij 
hondenoefenterrein gaat u R (geel ruiterroute). 
Aan de 3-sprong gaat u R (geel) omhoog en na 5 
m  aan de volgende 3-sprong gaat u L/RD (geel) 
verder omhoog.  
 

2. Vlak daarna gaat u beneden aan de 4-sprong L 
(mountainbikeroute) over het pad. Ruim 50 m 
verder aan de volgende 4-sprong, waar het 
mountainbike pad naar links buigt,  gaat u R het 
bospad omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong, 
voor “trappenpad”, gaat u R over het bospad dat 
na 25 m links tussen smalle dennen door buigt. 
Aan de T-splitsing gaat u R. Steek de smalle 
asfaltweg/tweerichtingsfietspad over en loop  RD 
over het bospaadje.  
 

(De smalle asfaltweg ligt op het traject van de 
voormalige spoorlijn Eindhoven Hasselt (België). Het 
traject wordt nu gebruikt voor het 6 km lange 
snelfietspad Valkenswaard-Waalre-Eindhoven).  
 

 
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L over 
het pad met rechts een asfaltweg en u passeert 
meteen rechts een leuk optrekje (nr.11). Negeer  
zijwegen. Steek na 300 m bij gemeentehuis/Huis 
van Waalre, waar aan de voorkant een 
zonnewijzer en het beeld van Sint Willibrord 
staat, via oversteekplaats de doorgaande weg 
over en loop, rechts van het snelfietspad, RD 
(geel) over het bospaadje, dat meteen naar rechts 
buigt. Meteen daarna aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD.  Ruim 50 m verder gaat u aan 
de 3-sprong R over het bospad. (U verlaat hier de 
gele ruiterroute).  Aan de smalle asfaltweg/fietspad 
gaat u R en meteen daarna aan de 4-sprong gaat 
u RD over het bospaadje. Negeer zijpaadjes.  
 

3. Na bijna 200 m gaat u voorbij twee omgevallen 
bomen (2022) aan de 4-sprong RD omhoog met 
even verder rechts aan de bosrand enkele huizen. 
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Meteen daarna aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD. Na ruim 50 m gaat u aan de ruime 3-
sprong R en na 10 m gaat u aan de 3-sprong L. 
Aan de T-splitsing, voor grasveld, gaat u L over 
de zandweg. Negeer zijpaden. Bij  afsluitbomen 
en picknickbank steekt u het snelfietspad over en 
loopt u RD.  Meteen daarna aan de 4-sprong gaat 
u RD richting zandstrook. Aan de 4-sprong bij 4-
stammige berk gaat u RD over de zandstrook.  
Meteen na de zandstrook gaat u aan de 4-sprong  
RD over de brede zandweg door het heidegebied 
Meelberg en u passeert meteen links een stenen 
zitbank. Negeer zijpaden.  Na 150 m aan de ruime 
4-sprong op de zandstrook gaat u RD over het 
zand- bospad. Negeer zijpaden.   
 

4. Steek bij  wkp 47 de bosweg over en loop bij 
afsluitboom RD (46) over de bosweg met rechts 
een smalle asfaltweg/fietspad.  Na 100 m gaat u 
aan de 3-sprong bij fietsknooppunt (fkp) 58,  
infobord en afsluitboom R (fr. 57) over de 
bosweg.  Na bijna 100 m gaat u, bij twee op het  
bospad liggende kleine boomstammen, L (wit-
geel) over het bospad.  Steek na 200 m de 
bosweg over en loop RD het smalle bospad 
omhoog/omlaag. Aan de 3-sprong gaat u RD over 
de brede bosweg en u passeert rechts het 
clubgebouw en de zes schietpalen met 
kogelvanger van het schuttersgilde St. Willibrord.  
 

(Het clubgebouw, met de graffiti, is ook het 
onderkomen van Duikteam Eindhoven). 
 

Let op! Aan het eind van het clubgebouw gaat u 
aan de  T-splitsing L over het smalle bospad. Na 
bijna 100 m gaat u aan de Y-splitsing R en meteen 
daarna bij liggende boomstammen gaat u R over 
het pad met rechts de plas.  **** Vlak voor het 
eerste huis (nr. 12) en bij zitbank gaat u R de 
stenen trap omlaag en ga dan L over het pad met 
rechts de 21 m diepe plas De Meeris, ook wel Het 
Gat van Waalre genoemd, een geliefde plek bij 
duikers.  
 

(De plas is ontstaan door afgraving t. b. v. de aanleg 
van de nabijgelegen A2-snelweg). 
 

Bij de laatste trap en huisnr. 13  volgt u RD het 
bospad. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R 
omlaag en ga dan meteen L over het brede 
verharde pad met rechts de kademuur en links 
een leuke woonwijk. Negeer zijpaden links en 
volg de kademuur, die naar rechts buigt.   
 

5. Aan de 3-sprong, eind van de kademuur, gaat u  
via witte nauwe doorgang R over het grindpad 
met links een appartementengebouw en rechts de 
plas. Na 100 m gaat u na nauwe doorgang R over 
het verharde pad en u passeert meteen een 
zitbank, een genietplekje na 5 km lopen.  Na bijna 
300 m, meteen voorbij de plas, gaat u aan de 3-
sprong R (pijl).  Aan de 3-sprong, einde plas  bij 
infobord en zitbank, een genietplekje,  gaat u L  
het bospad (even) omhoog. Bijna 100 m verder 
loopt u RD door twee houten doorgangen. Steek 
de veldweg over loop via klaphek RD door het 
weiland/natuurgebied. Meteen daarna, bij 

hoogspanningskabels, gaat u schuin L door het 
weiland met rechts op afstand enkele 
boomstronken en de snelweg. Via twee 
overstapjes, met “houvastpaal”, steekt u de twee  
afrasteringen  over en loop RD richting klaphek. 
Via twee klaphekjes steekt u de bomenlaan over 
en dan gaat u RD door het berkenbos/ 
natuurgebied waar u mogelijk grazende 
taurossen, runderen met horens, tegenkomt. Vak 
daarna buigt het pad naar links en 50 m verder 
naar rechts (slecht te zien) richting snelweg.  Bijna 
50 m verder aan de T-splitsing gaat u L langs de 
grove den boompjes. Let op! Bij houten paal en 
afrasteringen/greppel loopt u RD. Even verder, bij 
cirkel met afrastering, gaat u L richting klaphek in 
houten afrastering en met rechts op afstand een 
waterpoel.  
 

6. Voorbij dit klaphek gaat u R over het verharde 
pad. Na 50 m, vlak voordat het verharde pad naar 
links buigt, gaat u L over bospaadje, waarvan het  
eerste stukje en het laatste stukje drassig kan 
zijn.    
 

(U kunt hier ook het verharde pad, dat naar links 
buigt, blijven volgen. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).  
 

Aan het verharde pad, dat u net verlaten heeft,   
gaat u L.  **** Voorbij brug, waar het verharde pad 
naar rechts buigt,  gaat u RD over het graspad 
met links een sloot en links en rechts broekbos/ 
natbos. Na bijna 400 m aan de volgende 3-sprong 
gaat u L en u steekt de sloot over. Na 30 m gaat u 
scherp R over het bospad en een eindje verder 
loopt u weer langs de sloot en volg dan het pad 
met rechts de sloot. 100 m verder steekt u de 
sloot weer over en volg dan het graspad met links 
de sloot. Steek de doorgaande weg over en ga L 
over het fietspad. Meteen daarna gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 43 R (45) over de 
asfaltweg, die 50 m verder  bij kinderboerderij een 
grind- veldweg wordt met even verder links 
paardenweilanden.  
 

(Na 400  m  ziet u rechts even de Dommel).  
 

Na 500 m buigt bij wit-rood paaltje en bij bord 
“fietspad“ de grind- veldweg naar links. Meteen 
daarna gaat u bij waarschuwingsbord L over het 
lange mooie houten vlonderpad en na 250 m 
passeert u een zitbank, die op het vlonderpad 
staat. Na ruim 300 m, einde vlonderpad, gaat u bij 
infobord en zitbank L. Meteen daarna aan de T-
splitsing bij fkp 57 gaat u L (pijl) over de 
veldweg/verhard pad.    
 

7. Negeer na ruim 400 m veldweg links. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij leuke woning en bij wkp 45 
gaat u RD (78/Rooisestraat) over de doodlopende 
asfaltweg en u passeert even verder links een 
langgevelboerderij. Na 200 m, bij rechts gelegen 
mooie langgevelboerderij, wordt de asfaltweg een 
grindweg, die u RD (pijl) volgt met links 
woningen, die aan de rand van Waalre staan. 
Negeer zijwegen links. Na 250 m,  voorbij wit-rode 
afsluitboom, gaat u aan de T-splitsing L (pijl). 
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Negeer zijpaadjes en volg bijna 100 m verder RD 
(pijl) het klinkerpad met rechts afrastering. Waar 
de links gelegen klinkwegweg naar links buigt, 
gaat u bij afvalbak RD (pijl) over het tegelpad. Bij 
“pleintje” negeert u zijpad links en volgt u RD de 
smalle asfaltweg.  (Even verder bij school passeert 
u rechts de ingang van de Algemene Begraafplaats). 
Negeer zijwegen en volg RD de asfaltweg met 
links de basisschool de Wilderen en even verder 
rechts sporthal Hoeveland. Aan de kruising bij 
wkp 78 gaat u R (77/1).  Na ruim 50 m gaat u bij 
parkje L over het kasseienpad richting  kerk. Aan 
de T-splitsing voor de oude Sint-Willibrorduskerk 
gaat u R over het kasseienpad.   
 

(Deze rijksmonumentale kerk bestaat o.a. uit een 
tufstenen schip in  romaanse stijl uit de 12e eeuw en 
een toren uit circa 1470. Zie infobord. Deze kerk 

wordt nu o.a. als trouwlocatie en herdenkingskapel 
voor Brabantse Gevallenen gebruikt.  
 

Bij de kerk ligt ook het oude kerkhof, waar o. a de 
schrijver van streekromans Atoon Coolen (1901-
1961), die in Waalre leefde en werkte, begraven ligt). 
 

Even verder passeert u links de ingang van het 
kerkhof.  
 

(Als u hier L het kerkhof oploopt, dan komt u voor de 
deur en infobordje meteen rechts  bij het grote graf 
van Antoon Coolen, Aan de achterkant van de kerk 
staat een Calvariegroep en liggen enkele grote 
graven).  
 

Aan de volgende T-splitsing u L en u komt 
meteen links bij het startpunt. 
.

   
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. 
 

 

 


