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Ten westen van Veldhoven ligt het bosrijke natuurgebied Molenvelden met enkele grafheuvels. Tijdens 
deze gemakkelijke boswandeling, wandelt u eerst een stukje door het bos en dan door open velden naar 
het sportpark. U struint geruime tijd door de bossen en langs bosranden en dan komt u heel even in het 
dorp Knegsel. Via leuke bospaadjes wandelt u terug naar het Boscafé met fraai terras.  Tip: U kunt ook 
starten op de parkeerplaats van het sportpark en dan na 5 km fijn pauzeren/lunchen bij het Boscafé. Start 
dan bij punt 2. 
 

 
 

Startadres:  Boscafé Molenvelden, Banstraat 25, Veldhoven. Tel: 040-2051662. Geopend: Woensdag t/m 
zondag vanaf 11.00 uur. Start bij punt 1.  
 
Startadres:  Grote parkeerplaats bij de sportvelden, Breemakkerweg 2, Knegsel. Loop naar de doorgaande 
weg.   Aan de 3-sprong tegenover de parkeerplaats van het sportpark gaat u RD (Kerkdijk).  Ga dan verder 
bij **** in punt 2.     

 

 
 

1674. VELDHOVEN – Knegsel 8,6 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de 
doorgaande weg en gaat u L over het fietspad.  
Na 300 m, waar links de hoge afrastering eindigt, 
loopt u nog 10 m RD en dan gaat u bij 
afsluitboom L over het bospad. Negeer zijpaden 
en volg het bospad, dat na bijna 200 m naar 
rechts buigt. Aan de T-splitsing bij de bosrand 
gaat u L over de zandweg. Negeer bospaadje 
links.  Na bijna 300 m gaat u aan de omgekeerde 
Y-splitsing, bij zitbank, RD/R (pijl) over de 
veldweg. Aan de T-splitsing gaat u R over de 
veldweg, die na ruim 100 m naar links buigt. (U  
verlaat de gele pijl). Na 600 m steekt u de 
voorrangsweg over en gaat u R over het 
tweerichtingsfietspad.  Na bijna 200 m gaat u aan 
de 3-sprong L (Heurskensbocht) over de veldweg, 
die na 200 m naar rechts buigt. Na bijna 600 m 
gaat u aan de 3-sprong RD over de asfalt- bosweg 
langs huisnr. 1. Negeer zijpaden. Steek de 
doorgaande weg over en loop  RD 
(Breemakkerweg).      
 

2.   Aan de 3-sprong, tegenover de parkeerplaats 
van het sportpark van V.V. Knegselse Boys en 
FSC Korfbal (Alternatief startpunt), gaat u L 
(Kerkdijk) over de bosweg. **** Negeer zijpaadjes. 
Na bijna 500 m, tegenover de inrit naar huisnr. 10, 
gaat u L over het bospad. Aan de 4-sprong gaat u 
R over het brede bospad.  Aan de T-splitsing gaat 
u R over de bosweg of over het links gelegen 
fietspad.   Negeer zijpad links.   Aan de 4-sprong 
gaat u bij verbodsbord RD (pijl) over de  bosweg.   
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 82 R (55) over het 
bospad.  Na bijna 300 m, voorbij markeringspaal 
met gele pijl,  gaat u L over het smalle bospaadje.  
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD.  Na 
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong RD over de 

“ruige” bosweg. Waar de “ruige” bosweg naar 
rechts buigt, gaat u RD over het bospad.  Aan de 
T-splitsing gaat u R.    
 

3. Aan de ongelijke 4-sprong bij infobordje gaat u 
RD en een eind verder loopt het pad langs de 
bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD langs de 
afrastering. Aan de volgende 3-sprong gaat u L.  
Aan de T-splitsing voor weiland gaat u R en 
negeer meteen daarna zijpaadje links. Aan de  
4-sprong gaat u RD (pijl) over de bosweg. Na  
50 m, waar de bosweg naar rechts buigt, gaat u 
aan de Y-splitsing L over het pad, met links 
afrastering en rechts de bosrand. (U verlaat de 
wandelmarkeringen). Negeer zijpaden. Na ruim  
300 m gaat u vlak voor de bebouwde kom L naar 
het speelveldje. Volg het tegelpad (of neem de 
kabelbaan rechts en de hindernisbaan links). U 
loopt het dorp Knegsel binnen. Meteen daarna, 
aan de Y-splitsing voor huisnr. 9, gaat u L 
(Kerkbeemd) en ga dan meteen daarna aan de  
3-sprong RD (Den Heuvel.)  
 

4. Bijna 100 m verder gaat u voorbij huisnr. 13 L 
over het klinkerpad en volg dan het onverharde 
pad even langs de achtertuinen. Negeer 
zijpaadjes rechts en volg het pad RD richting bos.   
Bij de bosrand gaat u aan de 4-sprong R over de 
grindweg. (Rechts in het weiland staat een 
picknickbank, een leuke pauzeplek).  Steek de 
asfaltweg (De Kranenpoel) over en loop RD (rr.2) 
over het klinkerpad. Negeer klinkerpad links.    
Aan de T-splitsing steekt u de doorgaande weg 
(Het Groen) over en gaat u L (rr. 2) over het 
klinkerpad.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R 
(Antwerpsebaan).  
 
 

https://www.boscafemolenvelden.nl/
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Vlak daarna aan de T-splitsing, voor huisnr. 5 a 
gaat u R over de asfaltweg, die een bosweg 
wordt.  Negeer zijpad rechts.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD.    
Aan de 3-sprong gaat u RD met links een huis.   
Aan de volgende 3-sprong gaat u bij bord “Zone 
60” RD (rr.2).   
 

5. Aan de ruime 5-sprong,  neemt u de eerste weg 
R (r91). Na 300 m gaat u RD/L over het bospaadje. 
(U  verlaat de gele pijl.   
 

U passeert even verder een terrein met acht 
grafheuvels en een urnenveld uit de brons- ijzertijd). 
 

Aan de 4-sprong bij “grafmonument” en zitbank 
gaat u RD (pijl) over het bospaadje. Aan de  
4-sprong, bij wkp 57, gaat u L (3) over de bosweg. 
Aan de T-splitsing gaat u R en meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u RD. (U verlaat de gele pijl).  
Negeer zijpaden rechts. Aan de ruime 5-sprong 
bij  picknickbank gaat u R  en na 20 m gaat u L 
over het bospad. Negeer zijpaden. Steek 
voorzichtig de doorgaande weg (Banstraat) over 
en loop RD met links de parkeerplaats van 
Vakantiepark Molenvelden. Na 500 m gaat u R en 
u komt bij het fraaie terras van Boscafé 
Molenvelden, de sponsor van deze wandeling, 
waar u nog iets kunt eten of drinken. Aanrader is 
het rustiek broodje pittige 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. 


