
Oude 
Spoorbaan 

Route
+/- 8,8 km

U wandelt via het wandelknooppuntennetwerk, herkenbaar 
aan de groene bordjes met gele driehoek. De route is  
+/-8,8 km lang: knooppunten 38-75-76-77-78-79-2-3-81-80-75-38.

Startpunt

De wandeling start bij knooppunt 38, nabij Bosherberg 
Harba Lorifa, Pastoor Heerkensdreef 20, Valkenswaard. 
Parkeren op het parkeerterrein tegenover Zwembad 
de Wedert of bij Harba Lorifa. U wandelt door bos, langs 
vennen, het oude  spoorbaanpad, buurtschap Loon, het 
monumentale oude Willibrorduskerkje   (met daarnaast 
gelegen oude begraafplaats waar ook oorlogsslachtoffers 
begraven zijn) en u loopt door de dorpskern van Waalre. 
Hier treft u een aantal horecagelegenheden aan en u kunt 
eventueel  het Waalres Museum bezoeken.

Willibrordus, een Engelse monnik, kwam in 690 het 
Christendom prediken. Hij ontmoette hier de rijke edelman 
Aengilbald en die schonk hem een groot stuk land in de 
buurt van Waderloo (Waalre). In 712 werd hier een houten 
kerk gebouwd en ingewijd door Willibrordus. Rond 1100 
verrees op dezelfde plaats een stenen kerk, de Oude 
Willibrorduskerk. Deze werd vele malen verbouwd en 
vergroot. Tijdens de Reformatie was ze in handen van de 
Protestanten en daarna opnieuw in bezit van de Katholieke 
Kerk. Na de bouw van de Grote Willibrorduskerk aan 
de Markt raakte het kerkje in verval. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd de Oude Willibrorduskerk gerestaureerd 
en daarbij zijn elementen van de 3 belangrijkste 
verbouwingen zichtbaar gebleven. De kerk wordt nu 
gebruikt voor huwelijken, doopplechtigheden en uitvaarten. 
Ook zijn er regelmatig klassieke concerten te beluisteren. 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is de kerk in gebruik als 
herdenkingskapel. Op 4 mei, tijdens de jaarlijkse Nationale 
Dodenherdenking, worden hier kransen gelegd bij het 
naamloze graf midden in de kerk, ter nagedachtenis aan alle 
gesneuvelde Brabantse militairen.

In 2016 is het fietspad over het oude spoorbaantracé 
geopend. Dit brede fietspad tussen Valkenswaard en 
Eindhoven ligt op de plaats waar in vroegere jaren het ‘Bels 
Lijntje’ liep, een spoorverbinding tussen Luik en Eindhoven. 
Deze spoorlijn was in België aangelegd door de Luiks-
Limburgse spoorwegmaatschappij en verdere uitbreiding 
naar het noorden was nodig om de kolenmijnen op het 
bestaande spoorwegnet aan te sluiten. In 1866 werd het 
traject tussen Houthalen en Achel geopend en aangesloten 
op het Nederlandse spoorwegnet, via Valkenswaard 
en Aalst/Waalre naar Eindhoven. Deze spoorlijn was in 
eerste instantie bedoeld voor goederenvervoer, maar is 
ook gedurende een korte periode voor personenvervoer 
gebruikt. In 1959 werd het oude spoorlijntje tussen 
Valkenswaard en Eindhoven opgeheven. Enkele 
‘andreaskruizen’ naast het pad verwijzen naar het vroegere 
spoor.

Loon is een historische buurtschap ten zuiden van Waalre 
en samen met het nabijgelegen Timmereind vormt Loon 
een beschermd dorpsgezicht. Loon was de naam van de 
vroegere  ‘Heerlijkheid’, waarvan de zetel nog een kilometer 
zuidelijker was 
gelegen en wel bij 
de Loondermolen. 
Deze ‘Heerlijkheid’ 
was omstreeks 
700 al bewoond en 
omvatte de dorpen 
Valkenswaard, 
Waalre en Aalst. De 
buurtschap wordt 
gevormd door 
een driehoekig 
plein met eiken en 
daaromheen zijn een 
aantal Kempische 
langgevelboerderijen 
gegroepeerd.
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Knooppunt 38  U loopt langs Harba Lorifa rechtdoor het 
bos in. Daarna het hoofdpad blijven volgen, bij de Y-splitsing 
met de bocht mee naar rechts. Het pad loopt rond een 
drooggevallen ven. U steekt een breed zandpad over. 

Knooppunt 75->76  Op de driesprong weg vervolgen over 
het brede bospad langs de bosrand. Tussen 75 en 76  ziet u 
rechts een aantal deels drooggevallen vennen. Het aantal 
vennen in deze omgeving neemt in hoog tempo af. Ze 
groeien dicht met pijpenstrootje en opschot van berken en 
dennen. Onderhoud is noodzakelijk om het droogvallen van 
de vennen tegen te gaan. 

Knooppunt 76->77  Bij 76 linksaf het zandpad volgen 
richting Loon (77). Halverwege 76 en 77,  bij houthandel 
Wijlaars, steekt u de Heikantstraat over. Let op: drukke 
verkeersweg! De verharde weg gaat over in een zandpad; 
op de driesprong rechts aanhouden. Vóór Herberg ’t Loon 
linksaf het pad tussen hoge heggen volgen naar een 
driehoekig plein: Buurtschap Loon.

Knooppunt 77  U gaat rechtsaf tussen beukenhagen 
door, gaashek blijven volgen; u wandelt nu op het oude  
‘Kerkepad’. U loopt de bebouwde kom van Waalre in, over 
de Jan van Scorellaan, Oude Kerkstraat, (Molenstraat 
oversteken), Werenfriedstraat.

Knooppunt 78->79  U loopt rechtdoor, bij de Kerkstraat 
rechtsaf en vervolgens bij café Oude Toren weer 
rechtsaf. Over de Oude Torenstraat komt u bij het oude 
Willibrorduskerkje.  Daarna langs de grote Kerk en de Markt, 
over de Willibrorduslaan naar de Blokvenlaan.

Knooppunt 79  Rechts van de Y-splitsing, aan het begin 
van de Blokvenlaan staat knooppunt 79 . U steekt de 
Wollenbergstraat over. Let op: drukke verkeersweg! 
Blokvenlaan vervolgen, bij het eerste kruispunt rechts, 
over de Eikenlaan en na  +/- 50 meter direct links een smal 
bospad volgen. Het pad loopt achter speeltuin ‘de Klimbim’.

Knooppunt 2  Uw weg vervolgen, linksaf over het ruiterpad 
en bij een breder bospad naar rechts (pijlen volgen) naar 
knooppunt 3.

Knooppunt 3->81  U steekt een breed fietspad over 
(de oude spoorbaan) en u ziet hier langs het fietspad 
‘andreaskruizen’.  Rechtdoor bospad volgen (+/- 1.6 km). Vóór 
drukke verkeersweg buigt het pad naar rechts en loopt 
langs en achter het tuinhek van een groot huis. Daarna links 
aanhouden, pad parallel aan drukke weg blijven volgen.

Knooppunt 81->80   U loopt schuin naar rechts (waar u links 
een bankje ziet, loopt u het heuveltje over) en vervolgens 
over een slingerpad door het bos en langs het Meertjesven. 
In de buurt van knooppunt 80 ligt een picknickplaats.

Knooppunt 80->75  U steekt het fietspad (de oude 
spoorbaan) weer over, direct daarna volgt u het linker 
bospad, vervolgens een slingerpad en daarna linksaf over 
een bredere bosweg richting 75. Rechts ziet u  
het Vlasrootven. 

Het Vlasrootven is, zoals een groot aantal Brabantse 
vennen, ontstaan door uitwaaien van zand. In de laagte 
blijft regenwater staan doordat de bodem op deze plaats 
ondoordringbaar is voor water. 

In deze streken werd vroeger veel vlas verbouwd, nodig om 
linnen van te weven voor de textielindustrie. De vlasstengels 
liet men vóór de bewerking enige tijd rotten (‘roten’) in het 
ven zodat de houtige delen van de stengels loslieten.

Knooppunt 75  U gaat hier linksaf  langs de bosrand en 
vervolgens door het bos terug naar het begin,  
knooppunt 38. 


