
Route van de Maand       Augustus 2020   
Heidewandeling over de Malpie        

Omdat we dit jaar i.v.m. het Corona virus geen georganiseerde, uitgepijlde routes aanbieden willen we toch een 
alternatief geven. We hebben we een routevoorstel via het bestaande wandelknooppunten netwerk uitgezet.

Voor Augustus gaat dit voorstel door de Malpie, 
waar vanaf half Augustus de heide hopelijk mooi 
in bloei staat.
Kies voor deze route een dag uit met lekker weer.
Je kunt starten en eindigen bij een horeca 
gelegenheid, of evt. ook vanaf de parkeerplaats 
op de Malpie. 
Op de langere routes komen we ook onderweg 
langs een horeca gelegenheid, of is deze kort bij 
de route te vinden.

Starten kan vanaf:
Malpiehoeve
Luikerweg 134, 5551 VA  Valkenswaard
Dagelijks open v.a. 10:00 uur 
op Dinsdag gesloten
De Venbergse Molen
Molenstraat 211, 5556 TA  Valkenswaard
Dagelijks open v.a. 10:00 uur 
op Maandag gesloten, geen honden op het terras 
toegestaan.

Vanaf de Malpiehoeve Linksaf, de N69 oversteken 
en rechtdoor.
Vanaf de Venbergse Molen de brug over, en de 
weg verder volgen.
Bij de splitsing, waar we uitkomen staat 
Knooppuntpaal 84, hier start de route.

Om bij een knooppunt verder te gaan, zoek je de 
richting die aangegeven staat voor je volgende 
knooppunt (in dit geval 63)
Vervolgens geven de gele driehoekjes op de 
groene bordjes de richting van je route aan.
Volg deze tot je bij de volgende knooppuntpaal 
(nu 63) aankomt.

Het is ook mogelijk, te parkeren op de 
parkeerplaats aan de noordkant van de Malpie.
Dan teruglopen naar het fietspad, en starten bij 
knooppunt 63.

Voor deze route volg je achtereenvolgens de 
volgende knooppuntnummers.
We hebben 4 verschillende afstanden.

Route van 6,4 kilometer
84 – 63 – 8 – 68 – 5 – 67 – 7 – 66 – 63 – 84  

Route van 9,7 kilometer
84 – 63 – 8 – 68 – 91 – 97 – 98 – 59 – 69 – 
90 – 5 – 67 – 7 – 66 – 63 – 84

Route van 13 kilometer
84 – 63 – 8 – 68 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94 – 5
(evt. rustpost bij Café) – 98 – 59 – 69 – 90 – 5 
– 67 – 7 – 66 – 63 – 84

Route van 21 kilometer
84 – 63 – 8 – 68 – 91 – 97 – 96 – 95 – 94* – 
93  – 25 – 24 – 22 – 21 – 20 – 82 – 92 – 93 –
94 – 5 (evt. rustpost bij Café) – 98 – 59 – 69 – 
90 – 5 – 67 – 7 – 66 – 63 – 84
* Hier kan ook een rust ingelast worden, door hier
naar Knooppunt 5 te gaan. Na de rust ge je terug 
naar Knooppunt 94 en hier de route te vervolgen.

Rust kan bij Café de Woeste Hoeve (maandag 
gesloten) of bij Café Restaurant de Zwaan (alle 
dagen geopend)

Extra informatie over de routes.
Alle routes gaan om het Molenven heen en langs 
de grote heide af. Het eerste gedeelte is nog 
herstellende van de grote brand in 2017. 
Aan het einde van de hei, bij knooppunt 95 gaat 
de korte route rechtsaf langs het Groot Malpieven,
over de knuppelbrug via de heide terug.

De overige afstanden gaan verder naar het 
zuiden.

Bij knooppunt 97 gaat de 9,7 kilometer rechtsaf, 
door de bossen weer terug naar de heide, om op 
de heide bij knooppunt 5 weer samen te komen 
met de andere routes.
De verdere afstanden gaan linksaf richting sluisje, 
om een mooie lus om Borkel te maken.

Bij knooppunt 94 gaat de 13 km rechtsaf naar 
Borkel, de 21 km kan hier ook kiezen om even op 
en neer naar Borkel te gaan, voor een caférust op 
ongeveer 300 meter van de route. 
Hier komt men anders na een lus van 8 kilometer 
weer terug.

De 21 km gaat verder naar het zuiden, langs de 
Dommel af, over het “Trèpkespèèjke”. Hier heeft 
men de mogelijkheid geschapen om via opstapjes
(trapjes) over de prikkeldraad de route te volgen.
Je gaat zo een aantal keren de afrastering over.

Via het gehucht “de Achterste Brug” maken we 
een lus terug naar Borkel.

Zowel de 13 als 21 km, gaan daarna door de  
bossen weer terug naar de Malpie heide.
Vanaf knooppunt 98 komt hier ook de 9,7 km 
route weer bij.

Midden op de heide, bij knooppunt 5 komen  
afstanden weer bij elkaar, om verder langs de 
heide, door het Pastoorsbos weer naar het 
startpunt te wandelen.

Veel Wandelplezier!

GPX tracks van de verschillende routes, alsmede PDF bestanden waarop de route te zien is, zijn te downloaden op www.devoetjes.nl .
Check onze site ook voor informatie over onze vereniging. Laat hierop eventueel ook een berichtje achter, hoe je de route ervaren hebt.

Routes zijn ook altijd zelf uit te zetten via https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen

https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen
http://www.devoetjes.nl/

