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Midden in Waalre ligt het gezellige restaurant Meester Keeman. 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 restaurant met mooi terras. U kunt ook starten bij het meer en dan fijn pauzeren bij Meester
Keeman.

Startadres: Meester Keeman, Markt 21, Waalre. Tel: 040-7601999. Geopend: Woensdag t/m maandag vanaf
11.00 uur. Parkeer in de Jan van Genugtenstraat 38, Waalre.
Startadres: Parkeerplaats aan het meer, Agterste meer 3, Waalre. Start bij punt 4 vanaf ***.

1572. WAALRE 9,8 km
1.
Met uw rug naar de ingang gaat u RD met
links de rijksmonumentale Sint Willibrorduskerk
(1925).
(Als u meteen R (Dreefstraat) gaat en meteen
daarna R (Oude Torenstraat) over de doodlopende
klinkerweg gaat, komt u meteen bij de oude SintWillibrorduskerk. Deze rijksmonumentale, voormalige
kerk bestaat o.a.
uit een tufstenen schip in
romaanse stijl uit de 12e eeuw. Deze kerk wordt nu
o.a. als trouwlocatie en herdenkingskapel voor
Brabantse Gevallenen gebruikt. Bij de kerk ligt ook
het oude kerkhof).
Meteen voorbij de kerk, die gebouwd is omdat de
vorige kerk te klein was, gaat u L over de
klinkerweg met rechts het plein en kiosk en links
de ingang van de kerk, waarvoor een groot H.
Hartbeeld staat.
(Links, rechts van de kerk, ligt de rijksmonumentale
pastorie (nr. 23) uit 1934.
Rechts aan de Markt ziet u vier rijksmonumentale
herenhuizen (huisnrs 7-8-9-10), die door de
textielfabrikant Josephus van Dijk tussen 1892 en
1910 zijn gebouwd met in het midden de
linnenfabriek).
Voorbij het plein loopt u RD (Willibrorduslaan)
met rechts (nr. 4) het Waalres Museum.
(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, waaronder de
Brabantia collectie (huishoudelijke artikelen) en de
Simplexcollectie (speelgoed en puzzels) alsmede
textiel waaronder antiek damast uit de periode van

1550-1950. Openingstijden woensdag, zaterdag 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 gaat u R
(Blokvenlaan) over de eenrichtingsweg. Aan de
kruising gaat u RD (Blokvenlaan) over de
doodlopende weg. Aan de volgende kruising
gaat u R (Eikenlaan). Na 50 m gaat u L over het
bospad. Aan de 4-sprong gaat u L en 50 m verder
voor ijzeren hek buigt het pad naar rechts. Aan
de T-splitsing voor speeltuin gaat u L over de
bosweg. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u
RD. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (pijl).
Aan de 3-sprong gaat u L. (U verlaat de gele pijl).
Bij hondentrainingsveld buigt het pad naar
rechts. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD
(geel).
2. Na 20 m gaat u aan de 4-sprong L
(mountainbikeroute) over het pad. Aan de
4-sprong gaat u R met rechts een steil randje. (U
verlaat hier de mountainbikeroute). Aan de 3-sprong
voor trapje, gaat u R met links de heuvel. Na 25 m
buigt u L door hoog struikgewas. Aan de
T-splitsing gaat u R. Steek het fietspad over en
loop RD over het bospaadje. Na 10 m gaat u aan
de T-splitsing L over het pad langs de weg.
Negeer zijwegen. Steek bij het gemeentehuis de
voorrangsweg over en loop RD (geel) over het
bospaadje. Negeer na 25 m zijpaadje rechts. Aan
de 3-sprong gaat u R over het bospad. (U verlaat
hier de gele ruiterroute). Aan het einde gaat u R
over het asfaltpad en na 10 m gaat u aan de
4-sprong RD over het bospaadje. Aan de
Y-splitsing gaat u L.

3. Voorbij omgevallen boom (2022) gaat u aan de
4-sprong RD met rechts enkele huizen. Aan de
Y-splitsing (voor driehoek met bomen), gaat u R
en na 10 m gaat u aan de 3-sprong L. Aan de
T-splitsing, voor open grasveld, gaat u L over de
zandweg.
Negeer
zijpaden.
Steek
bij
afsluitbomen en picknickbank het fietspad over
en loop 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. Na 100 m gaat u aan de 4-sprong, bij
twee afgezaagde bomen, RD langs de stenen
zitbank. Bij kale boom negeert u zijpad rechts.
Aan de ruime 4-sprong op de zandstrook gaat u
RD over het zandpad. U loopt het bos in en bij
zitbank negeert u zijpad links.
4.
Aan de 4-sprong, bij wandelknooppunt
(wkp) 47, gaat u bij afsluitboom RD (46) over de
bosweg. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong, bij
fietsknooppunt 58 bij afsluitboom, R (fr. 57) over
het bospad. Na bijna 100 m gaat u aan de
ongelijke 4-sprong L (wit/geel) over het bospad.
Steek de bosweg over en loop RD het bospaadje
omhoog. Aan de 3-sprong gaat u RD (geel). Loop
RD langs het stenen schuttersgebouw. Aan de
T-splitsing gaat u L. Bij liggende boomstammen
gaat u R over het pad langs het meer. **** Vlak
voor het eerste huis gaat u R de stenen trap af en
ga dan L over het pad langs het meer De Meeris,
ook wel Het gat van Waalre genoemd, een
geliefde plek bij duikers. Bij de laatste trap volgt
u RD het onverharde pad. Aan de T-splitsing gaat
u R en ga dan meteen L langs de kademuur.
Negeer zijpaden links en volg de kademuur die
naar rechts buigt.
5. Aan de 3-sprong, bij witte doorgang, gaat u R
over het grindpad. Voorbij hoog gebouw buigt
het grindpad naar links en gaat u aan de 3-sprong
R langs een zitbank, een genietplekje na 5 km
lopen. Meteen voorbij het meer gaat u aan de
3-sprong R (pijl). Aan de 3-sprong bij infobord en
zitbank, genietplekje, gaat u L over het bospad.
Loop RD door twee houten doorgangen. Steek de
veldweg over loop via klaphek RD over het
graspad, richting snelweg. Na 50 m buigt het
pad voor enkele boomstronken naar links en volg
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het pad naar de afrastering. U steekt via twee
overstapjes de afrastering over en volg RD het
graspad. Via twee klaphekjes steekt u de
bomenlaan over en dan gaat u RD door het
berkenbos. Het pad buigt naar links en dan gaat
u R over het graspad, richting snelweg. Aan de
T-splitsing bij berk gaat u L over het graspad.
Negeer na 10 m zijpad links. Let op! Bij houten
paal loopt u RD het volgende weiland binnen en
loop dan precies RD (geen pad) langs de cirkel
met afrastering. Loop dan RD naar het klaphek.
6. Voorbij dit klaphek gaat u R over het verharde
pad. Neem het eerste bospaadje L waarvan het
eerste stukje drassig kan zijn. Aan de veldweg
gaat u L. Voorbij brug gaat u aan de 3-sprong RD
over het graspad langs de sloot. Aan de volgende
3-sprong gaat u L. Na 50 m gaat u scherp R naar
de sloot en dan gaat u L met rechts de sloot. Een
eindje verder steekt u de sloot over en gaat u
verder met links de sloot. Steek de doorgaande
weg over en ga L over het fietspad. Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong, bij wkp 43, R (45)
over de asfaltweg. Voorbij kinderboerderij volgt u
de grindweg. Voorbij wit-rood paaltje gaat u L
over het mooie houten vlonderpad. Aan het einde
bij infobord, gaat u L door de doorgang. Aan de
T-splitsing bij fkp. 57 gaat u L (pijl) over de
veldweg.
7. Aan de 3-sprong met veldweg gaat u RD (pijl).
Aan de kruising bij wkp 45 gaat u RD (78) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong met doodlopende
weg gaat u RD (pijl). Negeer zijwegen links.
Voorbij wit-rode afsluitboom gaat u aan de
T-splitsing L (pijl). Negeer zijpaadje rechts en
volg dan RD het klinkerpad langs de hoge
afrastering. Waar de weg naar links buigt, gaat u
RD (pij) over het tegelpad. Bij pleintje negeert u
zijpad links en volgt u RD de smalle asfaltweg.
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de school en
volg dan de weg langs de sporthal. Aan de
kruising, bij wkp 78, gaat u R. Neem de eerste
weg L richting kerk. Voor de kerk gaat u R. Aan
het einde gaat u L en op de hoek komt u bij
Meester Keeman, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras iets
kunt eten of drinken.

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.

