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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,16 km  2.20 uur  15 m 15 m 

 
Ten oosten van Waalre ligt in het dorp Aalst de Lunchroom Hof 7. Tijdens deze gemakkelijke en zeer 
bosrijke wandeling  wandelt u al snel over ene leuk pad langs de Tongelreep en dan struint u geruime tijd 
over bospaadjes naar het prachtige Meertjesven.  Even verder passeert u het mooie Vlasrootven en dan 
loopt u weer geruime tijd door de bossen. Voorbij het gemeentehuis Waalre loopt u door het Ossepark 
langs het prachtige Lisseven en dan loopt u naar het winkelcentrum waar u bij de lunchroom kunt 
nagenieten. U kunt ook starten op de wandelparkeerplaats (punt 5) en dan fijn pauzeren/lunchen bij de 
lunchroom.  
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Startadres:  Lunchroom Hof 7, Den Hof 7, Aalst – Waalre. Tel: 040-3080144. Geopend: Dagelijks vanaf 10.15 
uur.   Parkeer buiten de blauwe zone, Piet Heinstraat 10 of Raadhuisstraat 22, Aalst.  
 

Startadres: Wandelparkeerplaats, Vlasrootlaan 2, Waalre.   Rij de weg af tot het eind en parkeer.  Start bij 
punt 5. 

 
 

1599. AALST (Waalre) 10,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u R. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R.  
Bij de fontein loopt u RD onder het gebouw door. 
Bij de verkeerslichten steekt u de doorgaande 
weg (Eindhovense weg) over, loop RD en na 10 m 
gaat u L (Emmastraat) en ga dan R (Emmastraat) 
over de eenrichtingsweg.  Aan de kruising gaat u 
RD. Aan de 4-sprong gaat u RD over het 
klinkerpad. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat 
u R over het grindpad. Aan de 5-sprong bij 
speeltuintje gaat u RD. Aan 4-sprong, met links 
een brug over de Tongelreep, gaat u verder RD. 
Let op! Vlak vóór de houten brug gaat u L over de 
stapstenen en volg het begroeide bospaadje (let 
op braamstruiken). Vlak daarna gaat u L over het 
bospaadje  en dan gaat u R over het brede 
graspad met links de Tongelreep, en zijriviertje 
van de Dommel. Negeer graspad rechts.  
 

2.`Aan de T-splitsing, met links de volgende 
houten brug, gaat u R over het tegelpad.  Aan de 
3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 53  gaat u L 
over het graspad en na 10 m gaat u R over het 
smalle paadje, evenwijdig aan de klinkerweg 
(Koningin Wilhelminalaan).  Voorbij huisnr. 79 
gaat u L over het bospad langs de afrastering.  
Op de hoek van de afrastering gaat u L. Voor 
manegeveld gaat u links van het ijzeren hek RD 
over het pad met rechts dus de manege.  (In de 
zomer kunnen hier brandnetels staan, zoek dan een 
stok).   Aan het eind steekt u via stalen brug de 
Tongelreep over en gaat u R over het pad langs 
de beek.  Na 200 m, voorbij stalen poortje, steekt 
u R via de volgende stalen brug weer de beek 
over en volg RD het vlonderpad.  Aan de Y-
splitsing gaat u L.  Voorbij infobord gaat u aan de 
T-splitsing R over de brede grindweg.     
 

3. Na 25 m gaat u L over het bospad en meteen 
daarna gaat u L over het smalle bospaadje, 
evenwijdig aan de links gelegen grindweg.  Aan 
de 4-sprong gaat u RD (ruiterroute).  Aan het eind 
steekt u het fietspad over en dan gaat u bij wkp 
82 R (81) over de bosweg. Steek weer het fietspad 
over en loop bij afsluitboom RD over het bospad. 
Na 50 m gaat u aan de 4-sprong L het zandpaadje 
omhoog (let op fietsers). Voorbij grasland gaat u 

aan de T-splitsing L en dan buigt het pad naar 
rechts (rode pijl), parallel aan het asfaltpad. Aan 
de 3-sprong gaat u R (rode pijl) en u verlaat het 
asfaltpad.  Aan de ruime kruising bij ijzeren hek 
gaat u L over het bospad langs huisnr. 38.  
Negeer zijpad links. Aan de T-splitsing gaat u R 
over het asfaltpad.  Aan de voorrangsweg gaat u 
L over het fietspad. Let op! Vlak voor het eerste 
rechts staande huis, loopt u rechts de grasberm 
omlaag, steek voorzichtig de doorgaande weg 
over en ga R over het fietspad.    
 

4.   Let op! Na 100 m gaat u L over het bospaadje.  
25 m verder gaat u aan de 3-sprong L (pijl).   Aan 
de 3-sprong, op de hoek van de hoge afrastering, 
gaat u RD. (U verlaat de gele pijl)..  Aan de 3-
sprong, met boom in het midden, gaat u RD en 10 
m verder gaat u aan de 3-sprong verder RD.  Aan 
de 4-sprong gaat u L.  Aan de 5-sprong bij zitbank 
gaat u R.  Aan de 4-sprong bij paal “8” gaat u L 
en meteen daarna gaat u L het smalle paadje 
omhoog langs de omgevallen boom heen.   Aan 
de T-splitsing gaat u L. Aan  3-sprong gaat u R en    
negeer meteen zijpad links. Vlak voor de 4-
sprong, voor heuvel,  neemt u het eerste paadje 
R. Aan de Y-splitsing gaat u R en dan komt u bij 
een prachtig strandje aan het Meertjes ven, een 
oase.  Volg verder het iets hoger gelegen pad, dat 
even later naar links buigt. Aan de T-splitsing 
gaat u R omhoog.  Aan het eind van het ven gaat 
u aan de 3-sprong RD en u komt bij de 
wandelparkeerplaats (Alternatief startpunt).    
 

5.  (Start wandelparkeerplaats).  Aan de kruising 
bij wandelknooppunt (wkp) 80 gaat u RD (75).   
Steek het fietspad over en loop RD. Na 10 m gaat 
u aan de 5-sprong L (pijl) over het brede zandpad.  
Na 50 m gaat u aan de Y-splitsing R (rode pijl).  
Negeer zijpaadje schuin rechts.   Aan de 3-sprong 
bij afsluitboom gaat u RD en dan gaat u meteen 
schuin R naar het  Vlasrootven.  Vlak voor het 
ven gaat u L over het strandje en volg het paadje 
langs het water.  Aan het eind van het ven gaat u 
L omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R 
over het brede zandpad.   
Meteen daarna aan de 4-sprong bij wkp 75 gaat u 
bij afsluitboom R (76) over het bospad. Voorbij 
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het mooie ven gaat u aan de 3-sprong RD (pijl).  
Aan de volgende 3-sprong gaat u R. (U verlaat de 
gele pijl.)  Negeer meteen zijpad rechts.  Aan de 3-
sprong voor grote akker gaat u L. Voorbij 
afsluitboom steekt u bosweg over en loopt u RD 
over het bospaadje.  Meteen daarna gaat u aan de 
3-sprong RD (pijl).   
 

6. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over het 
fietspad en na 10 m gaat u L over het bospaadje.  
(U verlaat de gele pijl). Volg geruime tijd het 
kronkelende bospaadje. Aan de 3-sprong bij 
ijzeren hek gaat u R langs de afrastering met 
rechts een huis.  Aan de 4-sprong gaat u R over 
het zandpaadje met links een akker en rechts 
weiland. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
zandweg en meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong bij afsluitboom L over het bospad.  Let 
op! Na circa 100 m gaat u aan de 3-sprong  L over 
het bospaadje langs een 2-stammige boom en na 
10 m buigt het pad rechts over een greppel.  Aan 
de 4-sprong bij markeringspaal gaat u L.  Let op! 
Na circa 100 m gaat u, vlak voordat aan de 
rechterzijde de greppel begint, R (2 takken op de 
grond (2022), over het bospaadje.  Na ruim 50 m 
gaat u aan de T-splitsing L. Vlak daarna gaat u 
aan de volgende T-splitsing R.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
verder RD (rode pijl).  Neem het eerste bospaadje  
L. (Dit is vlak voor rode pijl).  Na 20 m gaat u aan de 
Y-splitsing, met links op de heuvel een zitbank, R.  
Na 50 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
RD.  Let op! Op de hoek van de hoge afrastering 
gaat u R over het smalle paadje.   
 

7. Vlak daarna steekt u het fietspad over en gaat u 
RD over het paadje door de heide, met links het 
Molenven. Aan het eind van de heide gaat u aan 
de 4-sprong RD over het bospad. Meteen daarna 
aan de T-splitsing bij 2-stammige berk gaat u L.  
Aan de 3-sprong gaat u L door de greppel en volg 
het zandpad, met links de heide.  (U passeert links 

een zitbank (genietplekje)). Aan de 5-sprong gaat u 
bij afsluitboom L (pijl)  Steek bij afsluitbomen het 
fietspad over en loop  RD.  Na 10 m gaat u aan de 
Y-splitsing R het bospad omlaag. Negeer zijpad 
links. Aan de 4-sprong gaat u R. (Let op fietsers).   
Aan de 4-sprong, waar het mountainbikepad naar 
links buigt,  gaat u  R langs een steile rand. Aan 
de Y-splitsing gaat u L de heuvel omhoog. Aan de 
4-sprong gaat u RD. 50 m verder gaat u aan de 4-
sprong bij markeringspaal R langs de hoge 
afrastering.  Steek het  fietspad over en loop RD 
over het bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u L 
over het voet- ruiterpad, evenwijdig aan de 
asfaltweg.  Negeer zijweg rechts.    
 

8.  Aan de ongelijke 4-sprong neemt u de tweede 
weg R. Vlak voor het gemeentehuis gaat u R over 
het klinkerpad langs een zitbank. Volg dan het 
asfaltpad.   Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (pijl).  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD 
(pijl). Meteen daarna aan de  T-splitsing voor  het 
Lisseven gaat u R.  Aan de 3-sprong bijt wkp 50 
gaat u RD (51).  Na 20 m gaat u aan de 3-sprong L 
(pijl).   Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (pijl). 
Aan de Y-splitsing bij zitbank (genietplekje) gaat 
u L langs het ven.  Vlak voor de volgende zitbank 
gaat u aan de 3-sprong scherp R (wit).  Let op! 
Neem het eerste bospad L omlaag.  Aan het eind 
steekt u de doorgaande weg over en gaat u R 
over het betegelde fietspad langs de weg.  Aan de 
kruising gaat u L (Bernhardweg).  Aan de 3-
sprong gaat u R (Prins Clauslaan). Voorbij huisnr. 
1 gaat u aan de kruising L. Voorbij huisnr. 73 gaat 
u aan de ongelijke 4-sprong R en steek dan 
schuin links de parkeerplaats over. (Dus helemaal 
rechts van de AH).   Bij de Etos loopt u RD over 
het plein en voorbij de Bloemerie komt u rechts 
bij  Lunchroom Hof 7, de sponsor van deze 
wandeling, waar u iets kunt eten of drinken. 
Aanrader is het broodje Hof7 met hete kip!. 

   
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. 


