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Malpie, Venbergen en Dommeldal
We maken een mooie langwerpige lus rondom natuurgebied De Malpie tussen
Valkenswaard en Borkel. Met als belangrijkste ingrediënten bos, heide en vennen. Borkel
is met horeca, bus en parkeerplaats een goed uitgangspunt voor deze tocht. Langs de
bosrand en open velden lopen we naar de bossen van de Borkelse Heide, tot ca. 1950
nog echt heideveld en daarna bebost voor de mijnindustrie. Het voormalige productiebos
verandert langzamerhand in loofbos. We komen aan de rand van het uitgestrekte open
heideveld met stuifzand en vennen. In dit gebied zijn veel libellen en vlinders te zien en
met name het gentiaanblauwtje wordt hier gekoesterd. We lopen over de hei langs de
rand van het Grote Malpieven en verderop langs het Pastoorsven naar de Venbergse
Watermolen, die voor het eerst werd vermeld in 1227 als bezit van een zusterklooster uit
Postel. De tweede helft van de wandeling staat meer in het teken van de Dommel en het
Dommeldal. Na een mooi pad langs het Molenven en de Malpieberg lopen we weliswaar
in bos of aan de heiderand, maar steeds dichtbij de Dommel met uitkijkpunten over het
water. Verderop wandelen we richting Borkel door een meer open Dommeldal met ruige
graslanden. We kruisen de rivier twee keer en lopen even parallel aan het water. In
Borkel passeren we de bijzondere witte molen St. Antonius Abt, een windmolen uit 1865.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de Woeste Hoeve steek je de weg over en loop je de Pater Aartslaan in. Je
passeert een infopaneel over de Malpie en vervolgt een onverharde weg. Aan het eind
rechtsaf, een pad in de bosrand. Zijpaden negeren en doorlopen tot het eind. Hier bij
knooppunt (kp) 98 linksaf, een breed bospad. Voorlopig steeds rechtdoor, ook bij kp 59.
Bij een paaltje van de brandweer met nummer 8 met dit pad meebuigen naar rechts en
direct daarna op een kruising rechtsaf langs een houten afsluitboom over een betonnen
obstakel heen. Je volgt een pad in de bosrand. Dit pad met aan je rechterhand open veld
blijven volgen. Aan het eind van dat veld ook verder rechtdoor het bos in. Op een kruising
rechtdoor. Op een volgende kruising ook rechtdoor. Doorlopen tot je uitkomt op een
ander pad aan de rand van de heide bij kp 69.
2. Hier ga je linksaf. Je volgt een breed pad langs de bosrand aan je linkerhand. Op een
splitsing bij kp 60 schuin rechtsaf over de heide. Op driesprong bij kp 5 linksaf. Dit pad
langs vennen met bochten blijven volgen. Op kruising bij de bosrand en kp 67 rechtsaf,
pas langs de bosrand. Je passeert een bankje aan je linkerhand. Op een Y-splitsing
rechtdoor, het pad over het open veld. Verderop loop je weer langs de bosrand. Je komt
uit op een ander pad en gaat rechtsaf. Een pad schuin naar links bij kp 7 negeren. Even
daarna een smal paadje in. Dat smalle kronkelpaadje blijven volgen. Je komt uit op een
ander smal paadje. Hier ga je rechtsaf langs omgevallen bomen heen. Op een splitsing
rechtsaf. Op driesprong bij kp 66 rechts aanhouden.
3. Fietspad oversteken en daarna op brede bosweg linksaf. Nu dit pad blijven volgen en
zijpaden negeren. Je passeert een houten afsluitboom langs een betonnen blokkade en
over de brede halfverharde weg met naastliggend fietspad rechtdoor. Bij kp 84 in de
bocht van een asfaltweg rechtdoor. Even daarna kom je bij de Venbergse Molen. Vanuit
de horeca weer dezelfde weg terug, dus linksaf over de asfaltweg. Waar de asfaltweg
naar rechts buigt ga je rechtdoor, halfverharde weg. Bij een houten afsluitboom met dit
pad meedraaien naar links. Je loopt rechtdoor over een parkeerplaats heen naar de kop
van een bocht van de Dommel. Hier langs het water in de richting van een picknickbank.
Daar neem je het bospad aan de rechterkant van de bank. Dit pad blijven volgen en
zijpaadjes negeren. Op een kruising voor een ven linksaf. Op driesprong met een pad
naar links blijf je rechts aanhouden, verder langs het ven. Op Y-splitsing rechts
aanhouden. Je komt uit op een ander pad. Hier ga je rechtsaf.
4. Aan het eind op bospad met naastliggend fietspad linksaf. Nu op een driesprong bij
kp 8 en bankjes rechtdoor, een zandpad langs de bosrand met aan je rechterhand de
heide. Dit pad steeds blijven volgen. Bij een bankje en prullenbak kun je even naar links
voor mooi uitzicht over de Dommel. Op een driesprong rechtdoor langs een paaltje van
brandweer met nummer 12 door het bos in. Aan je rechterhand loop je langs de
Malpieberg. Waar je het bos bijna uitloopt en het pad dichtbij het fietspad komt, kun je
weer even naar links voor een fraai uitkijkpunt over de Dommel. Je loopt verderop
evenwijdig aan het fietspad en ook daar heb je nog een keer aan je linkerhand een
opening met picknickbank aan de Dommel. Waar de zandweg uitkomt bij het fietspad ga
je bij een paaltje van het ruiternetwerk richting kp 42 en 44 even naar links en direct weer
naar rechts, bospad. Bij een houten afsluitboom aan je linkerhand dit pad met een bocht
naar rechts volgen en doorlopen tot het fietspad.

5. Het fietspad oversteken en linksaf over de brede bosweg. Direct daarna op de
viersprong bij kp 91 links aanhouden, brede zandweg. Verderop met dit brede pad
meebuigen naar links, open veld aan je rechterhand. Daarna loop je weer door het bos.
Op een driesprong met een pad naar rechts en een bankje nog even rechtdoor. Dan
neem je het eerste pad linksaf bij kp 97 langs een bordje 'Dommeldal'. Op een driesprong
meebuigen naar rechts. Een pad naar rechts negeren en rechtdoor via een klaphekje.
Het bospad vervolgen en even verder volg je bij de bosrand een graspad rechts
aanhoudend langs een bosje aan je rechterhand. Langs populieren en dan het pad met
een bocht naar links volgen in de richting van een brug over de Dommel.
6. Bij de brug rechtsaf en aan de andere kant weer rechtsaf over een paadje langs de
Dommel. Je passeert een bankje en je komt uit op een karrenspoor bij kp 96. Hier ga je
rechtsaf met aan je linkerhand open velden. Je passeert een metalen slagboom en
vervolgt het pad rechtdoor. Het pad langs de velden met bochten blijven volgen. Je
passeert nogmaals een metalen hek en gaat rechtdoor. Bij een klinkerweg oversteken en
bij kp 95 rechtdoor, ook over klinkers. Aan het eind van de klinkers rechtsaf, een
grindweg. Deze grindweg blijven volgen en even voor een houten hek links aanhouden,
een smaller voetpaadje met aan je linkerhand open veld. Meebuigen naar rechts het bos
in.
7. Door een klaphekje, houten brug over en bij kp 94 linksaf langs de Dommel. Dit
paadje langs het water blijven volgen tot waar de rivier naar links draait en pal voor een
bosje. Hier ga je rechtsaf bij kp 93 een smal voetpaadje in de richting van huizen. Op
klinkerweg rechtsaf, Sportparkdreef. Je neemt de eerste weg linksaf. Op kruising
rechtdoor. Op driesprong met Beugelstraat rechtdoor, nu Sportstraat. Met de weg
meebuigen naar rechts en even daarna rechtsaf. Je passeert de molen aan je
rechterhand en verderop ben je weer terug bij de Woeste Hoeve, bushalte en
parkeerplaats
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Borkel, Eetcafé De Woeste Hoeve, Mgr. Kuipersplein 6, 5556 VS Borkel en Schaft,
http://de-woestehoeve.nl/
Parkeren
Ruime parkeerplaats aan de Pater Aartslaan in Borkel bij informatiebord over Malpie.
Openbaar vervoer
Borkel, Mgr. Kuypersplein, lijn 276 van/naar Valkenswaard
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
De Woeste Hoeve, de-woestehoeve.nl
Venbergse Molen, http://www.venbergsemolen.nl/
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-borkel/17687/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

