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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,21 km  2.10 uur  18 m 29 m 
 

Ten zuiden van Loon op Zand ligt aan een mooi wandelgebied Pannenkoekenrestaurant De Financiën.  Het 
is een kindvriendelijk restaurant, met leuke speeltuin, minigolf en binnen is ook een speelruimte en 
videohoek voor kinderen. Deze gemakkelijke wandeling is dan ook leuk als gezinswandeling. U wandelt 
eerst via een veldweg naar het bos en dan struint u langs slootjes en bosranden naar de Noorder Plas, een 
prachtig meer waar ook een zitbank staat om te pauzeren.  U loopt driekwart om het meer heen en dan 
struint u verder langs de slootjes en bosranden. Het laatste stuk gaat door prachtige bossen en dan komt u 
weer bij het restaurant met ruim terras. Tip: U kunt ook starten op de wandelparkeerplaats aan de 
Kalverstraat en dan fijn lunchen bij het restaurant, start dan bij punt 4. 
 

http://www.wandelgidsbrabant.nl/
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Startadres:  Pannenkoekenrestaurant De Financiën, Kasteellaan 29, Loon op Zand. Tel: 0416-361386. 
Geopend: Dagelijks vanaf 10.00 uur.  
 

Startadres: Wandelparkeerplaats, Kalverstraat 31, Tilburg.   (Loop naar het wandelpad en ga L ). 
 

 

 
 

1626. LOON OP ZAND 9,2 km 
 

1. Met uw rug naar de voorkant van het restaurant 
gaat u R over het fietspad langs de doorgaande 
weg.  Aan de rotonde gaat u R 
(Kasteelhoevenweg) en loop aan de linkerzijde 
over het fietspad.  Meteen voorbij het 
plaatsnaambord Loon op Zand gaat u R over de 
veldweg.   Aan de 3-sprong in smal bos gaat u RD 
(pijl) langs de afrastering.   Aan de 3-sprong bij 
greppel gaat u RD (pijl) met links een akker.   
Negeer zijpaden. Op de hoek van het bos gaat u 
aan de 3-sprong RD (pijl). In het bos gaat u aan 
de 3-sprong L.    Aan de Y-splitsing gaat u R.  Aan 
de T-splitsing gaat u R tussen twee palen door en 
meteen daarna gaat u aan de 4-sprong met 
“oude” afsluitboom L.  Negeer zijpad rechts naar 
afsluitboom en even later loopt u langs een groot 
weiland met links de bosrand.  
 

2.   Aan de asfaltweg gaat u R (pijl).  Let op! 
Tegenover een recreatiefarm gaat u R over het 
ijzeren bruggetje en bij wandelknooppunt (wkp) 
55 gaat u RD 43) over het graspad door het 
weiland. Het graspad buigt flauw naar links met 
rechts een picknickbank en voor de greppel buigt 
het pad naar rechts (pijl).    Aan het eind steekt u 
de voorrangsweg over en gaat u RD 
(Kalverstraat).   Na 25 m gaat u aan de 3-sprong 
bij afsluitboom R en ga dan meteen aan de 
volgende 3-sprong L over het brede graspad met 
links de  sloot. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u 
R over het graspad. Aan de 4-sprong gaat u L 
over het brede graspad. Aan de volgende 4-
sprong gaat u L (pijl).  Voorbij zitbank gaat u aan 
de 4-sprong bij afsluitboom R, met links de sloot.   
 

3.   Aan de ongelijke 4-sprong bij afsluitboom 
gaat u R.  Negeer zijpad rechts.  Aan de 3-sprong 
gaat u RD met links de sloot.   Na 50 m steekt u 
aan de 4-sprong L via  brug de sloot over en dan 
gaat u aan de volgende 4-sprong RD het pad 
omhoog. Boven aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat  RD en na 20 m passeert u een zitbank met 
uitzicht op de Noorder Plas, een genietplekje  na 
4,5 km lopen. Aan de T-splitsing bij de bosrand 
gaat u R langs de hoge afrastering. Aan de Y-
splitsing voor afsluitboom gaat u R langs twee 
zitbanken, met links de parkeerplaats.   

4.  Aan het eind van de parkeerplaats gaat u naar 
R met links een hoge afrastering.  Aan de 3-
sprong voor graspad gaat u R en dan heeft u 
rechts uitzicht op de Noorder Plas.  Zodra u 
rechts een mooi strandje ziet, gaat u R omlaag 
naar dit strandje en volg het pad vlak langs het 
meer.  Na ca. 100 m neemt u het eerste smalle 
graspaadje L omhoog.  Aan het eind gaat u RD 
over het grindpad en na 10 m gaat u aan de T-
splitsing R.  Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
wkp 23 gaat u L (57) en negeer meteen graspad 
links.   Aan de 3-srong bij brug gaat u RD. (U 
verlaat de gele pijl).  U loopt onder de 
hoogspanningskabels door en dan gaat u meteen 
aan de 4-sprong R over de stalen brug.  Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing R over het 
graspad dat meteen naar links buigt.   Na 30 m 
gaat u aan de 3-sprong RD, met rechts het bos.   
 

5. U passeert rechts een stuk grasland en waar 
rechts het bos begint, gaat u R het graspad 
omlaag met links de bosrand.  Aan de ongelijke 4-
sprong bij sloot gaat u RD onder de 
hoogspanningskabels door.   Circa 10 m vóór de 
T-splitsing en nog voor de sloot gaat L over het 
graspad met rechts de sloot.  Negeer zijpad links.    
Aan het eind gaat u nog voor de doorgaande weg 
R en ga dan meteen R over de asfaltweg langs de 
parkeerplaats.  Na 25 m gaat u bij de hoge mast L 
tussen de boomstammen door over het graspad 
met rechts de hoge mast en volg het mooie 
bospad. Aan de 3-sprong gaat u R.  Negeer zijpad 
rechts. Na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong RD 
(pijl).   Bij de bosrand gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbank RD over het graspad langs een 
picknickbank.   
 

6.   Aan de 4-sprong bij bruggetje gaat u L met 
rechts een greppel.  Aan de T-splitsing voor  
weiland gaat u R met links een greppel.   Aan de 
3-sprong bij zitbank steekt u RD de sloot over en 
dan gaat u meteen aan de 4-sprong bij zitbank en 
wkp 56 L (54) door de bomenlaan.  Aan de 4-
sprong gaat u RD (pijl).   Aan het eind maakt u het 
houten hek open (optillen), steek voorzichtig de 
doorgaande weg over en bij wkp 54 gaat u R (16) 
over de grasberm.   

https://www.definancien.nl/
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Na 50 m gaat u L (pijl) door het houten hek 
(optillen) en volg het bospad.  Aan de Y-splitsing 
gaat u L over enkele omgevallen boomstammen 
heen en volg dan weer het hoofdpad.  
 

7.   Aan de T-splitsing (met een dwarsbalkje) gaat   
u L even omhoog en weer omlaag.  Aan de T-
splitsing gaat u L.  Let op! Bij open, met gras 
bedekt plekje, gaat u aan de 3-sprong R over het 
bospad. Let op! Voorbij de omgevallen boomstam 
(2022) gaat u aan de 3-sprong L over het smalle 
bospad.  Aan de T-splitsing gaat u R over het 
bredere pad.  Negeer zijpad rechts en 30 m verder 

gaat u aan de T-splitsing L door de boslaan.  
Negeer zijpad links en dan buigt het pad flauw 
naar rechts.  Aan de T-splitsing gaat u bij 
afsluitboom L en ga dan R over het fietspad langs 
de doorgaande weg. U komt rechts bij het 
pannenkoekenrestaurant, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog een lekkere pannenkoek 
kunt eten. (In het restaurant is een gedeelte voor 
gezinnen met kinderen en een  ruimte waar u 
rustig kunt eten. Er is een ruime keuze  aan 
pannenkoeken.

  

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. 


