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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,04 km  2.20 uur  6 m 7 m 

 
De Moerputtenbrug is een unieke bezienswaardigheid in Nederland en een must voor elke wandelaar.  
Tijdens deze gemakkelijke wandeling, loopt u het dorp uit en wandelt u eerst langs de mooie vijver De 
Haverkampen. Via een graspad loopt u naar het Engelenmeer. (Blijf hier op de paden want er is ook een 
naturistenstrand).  U steekt de snelweg over en dan wandelt u over een rustig verhard voetpad langs de 
Bossche Sloot.  Via een leuk bospad loopt u langs een moerasgebied naar de voormalige spoordijk en een 
stuk verder steekt u via de 800 m lange Moerputtenbrug het water over, een bijzondere ervaring want u 
loopt op rails.  U wandelt nog geruime tijd over de dijk met mooie uitzichten en via een speelveldje loopt u 
weer het dorp in. Aan het einde is een fijn terras.  Na 7 km bij de spoordijk kunt u L naar een picknickweide 
lopen waar banken staan.  
 

 
 

Startadres:  De Kluis Eten en Drinken, Plein 7, Vlijmen.  Tel: 073-5185513. Geopend: Woensdag t/m zondag 
vanaf 12.00 uur.  Parkeer in de Sint Catharinastraat (geen blauwe zone). 

 

 
 

1672. VLIJMEN 10 km
 

1. Met uw rug naar de ingang, gaat u bij de 
rotonde RD (De Akker) over de doorgaande weg.  
Negeer zijwegen. Na 400 m gaat u voorbij  
huisnr. 12b aan de kruising, RD (Grote Kerk) 
langs de Protestantse kerk, waarvan de twee 
onderste geledingen van de toren uit de 13e eeuw 
stammen. Aan de kruising gaat u RD over de 
klinkerweg, met rechts de afrit van de A59 en 
links het restaurant met huisnr. 17 en volg dan 
het klinkerpad omlaag. Aan het einde van het 
klinkerpad gaat u aan Y-splitsing R richting grote 
vijver en houten brug.  Ga L over de brug en dan 
meteen R over het pad vlak langs de  rechts 
gelegen vijver De Haverkampen, ook wel bekend 
als de visvijver.   
 

(U kunt hier ook RD lopen met rechts de vijver. Aan 
de 3-sprong gaat u R met rechts de vijver. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Het paadje wordt steeds smaller en aan het einde 
van de vijver gaat u L de dijk omhoog en dan R 
over het bospad. **** Na 100 m gaat u L over het 
paadje tussen de betonblokjes door en dan gaat 
u R over de asfaltweg/fietspad.   Aan de 3-sprong, 
bij wandelknooppunt (wkp) 20, gaat u RD (30).   
 

2.  Bij houten paaltjes gaat u schuin L over het 
graspad, langs een zitbank en links het muurtje. 
Aan de T-splitsing voor sloot gaat u L over het 
graspad. Voorbij houten brug buigt het pad naar 
rechts. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong L 
door het stalen hek en volg het asfaltpad. Negeer 
bospad links en voor het Engelenmeer buigt het 
pad naar rechts,  (Blijf op de paden, u passeert links 
een naturistenstrand).  Na ruim 400 m gaat u aan 

de 3-sprong R, richting stalen slagboom.   Aan de 
T-splitsing gaat u R met links de grote 
parkeerplaats en u passeert een hek. Negeer 
zijwegen en voorbij de brug over de Zooislagen 
Buitendijkse Loop, gaat u aan de T-splitsing L 
over het asfaltpad.  Na 50 m, waar de weg naar 
rechts buigt, loopt u RD over het gras en voor de 
beek Zooislagen Buitendijkse Loop, gaat u R. 
Vlak voor de hoge mast gaat u R het trapje op en 
boven L over het asfaltpad.  
 

3.   Na 10 m gaat u aan de T-splitsing  L, steek via 
brug de autoweg A59 over en volg de dalende 
weg, die naar links en rechts buigt. Beneden 
steekt u de Bossche Sloot over, ga dan meteen R 
over het paadje gelegen tussen hagen en ga dan 
R over de asfaltweg, met rechts de Bossche 
Sloot. Negeer zijwegen. De asfaltweg buigt naar 
links en loop dan meteen R via klaphek het 
hondenuitlaatgebied in. Loop RD met rechts de 
beek. Voorbij zitbank, een genietplekje, verlaat u 
via klaphek weer het uitlaatgebied. Negeer 
zijwegen. De asfaltweg wordt een fietspad dat 
voorbij speeltuin naar links buigt met rechts de 
Bossche Sloot en links het eerste 
appartementengebouw van de wijk Kruiskamp/ 
’s-Hertogenbosch. Na 600 m buigt het pad naar 
links. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R tussen 
de hoge appartementengebouwen door.  Loop 
daarna RD het fietspad omhoog en boven gaat u 
R richting grote kruising met verkeerslichten.   
 

4.   Steek RD (let op!  tweemaal voetgangerslicht!) 
de Vlijmenseweg over en ga bij verbodsbord L 
over het  fietspad.   

https://de-kluis.nl/
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Na 250 m gaat u voorbij rechts gelegen bosstrook 
via draaihekje bij infobord R over het pad. Na  
300 m buigt het pad, voor houten hek, naar links. 
Volg geruime tijd het pad, dat nog enkele bochten 
maakt, RD en u passeert 3 bruggetjes. Na 500 m 
loopt u de trap omhoog. Boven op de spoordijk, 
waarover het Halvezolenlijntje liep,  gaat u R over 
het pad/voormalig spoortraject, door het 
veengebied De Moerputten.     
 

(Als u wilt pauzeren,  kunt u naar een picknickweide 
lopen. Ga hier dan L over de spoordijk en neem de 
eerste trap R omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat 
u L door het weiland en na 50 m komt u bij een 
stenen tafel met banken. Loop daarna dezelfde weg 
terug.    
 

De 47 km lange Langstraatspoorlijn, ook wel 
Halvezolenlijntje genoemd, verbond Den Bosch met 
Lage Zwaluwe). 
 

Negeer (vlonder)zijpaden. Na bijna 500 m, vlak 
voor de (spoor)brug, gaat u L de trap omlaag en 
R over het vlonderpad. Aan het einde heeft u 
mooi zicht op de Moerputtenbrug.    
 

(Hier aan de voet van de Moerputtenbrug heeft u op 
het drijvend ponton mooi zicht op de zijkant van de 
bijzondere voormalige spoorbrug. De sinds 1995 
rijksmonumentale 600 m lange Moerputtenbrug, die  
door het veengebied De Moerputten gaat, bestaat uit 
35 gemetselde pijlers van ruim 10 m breed en met 
een onderlinge afstand van 15 m.  
 

In 1882 is begonnen met de aanleg van de deze  
47 km lange Langstraatspoorlijn, ook wel 
Halvezolenlijntje genoemd, die Den Bosch verbond 
met Lage Zwaluwe. In 1890 was de brug gereed.  In 
1950 werd het personenvervoer beëindigd en 1972 
reed de laatste goederentrein over dit traject.  Looiers 
en schoenmakers uit de Langstraat hadden jaren 

geijverd voor deze spoorlijn. Bij de aanleg hield men 
al rekening met een verbreding van het enkel spoor 
naar twee sporen, maar die verbreding is er nooit 
gekomen. Mede daarom stond de Langstraatspoorlijn 
al snel bekend als ‘het Halvezolenlijntje’. Bij de 
brughoofden is informatie te vinden over de 
geschiedenis van deze brug en de Venkantbrug, 
waar u straks ook nog over loopt).  
 

5.   Loop terug omhoog en boven steekt u L via 
de 800 m lange spoorbrug het water over. Aan het 
einde loopt u RD verder over het traject van de 
voormalige spoorlijn. Negeer zijpaden. Na 1,2 km 
steekt u via brug de Grobbendonkse en 
Karthuizerloop over en ga dan meteen L de 
stenen trap omlaag. Beneden aan de trap gaat u L 
over het bospad en meteen daarna aan de  
T-splitsing, voor de Grobbendonkse en 
Karthuizerloop,  gaat u L onder de brug door en 
volg het pad omhoog. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L over het tweerichtingsfietspad. Boven 
aan de 3-sprong steekt u RD via brug de snelweg 
A59 over.  
 

6. Bijna 50 m verder, meteen voorbij het 
plaatsnaambord Vlijmen ,gaat u scherp L over het 
tegelpad door het bos.  Loop het trapje omlaag en 
volg RD het asfaltpad langs een speelveld. Aan 
de 3-sprong gaat u RD langs de hoge wal.  Let op! 
Het pad wordt onverhard en 20 m verder gaat u,  
vlak voor dikke boom,  R over het gras. Loop dan 
RD  (Ekelaarlaan). Aan de kruising gaat u RD 
langs de grote parkeerplaats en bij supermarkt 
Jan Linders (2023) gaat u RD over de 
eenrichtingsweg. Aan de T-splitsing gaat u L en 
bij de rotonde komt u bij De Kluis, de sponsor 
van deze wandeling, waar u binnen of op het 
terras nog 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. 
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