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Malpie Route
+/- 8,7 km    

korte route +/- 6,5 km

U wandelt via het wandelknooppuntennetwerk, herkenbaar 
aan de groene bordjes met gele driehoek. De route is +/- 8,7 
km lang: knooppunten 84-63-66-7-67-5-68-91-69-90-5-68-8-
63-84. Verkorte route is +/- 6,5 km lang: 84-63-66-7-67-5-68-
8-63-84

Startpunt

De wandeling start bij knooppunt 84, nabij de Venbergse 
Watermolen, Molenstraat 211 in Valkenswaard. Parkeren kan 
op het parkeerterrein van ‘Natuurpoort De Malpie’ (tussen 
37 en 84) of iets verderop het zandpad inrijden en dan na  
50 m links. Knooppunt 84 ligt in de bocht bij het zandpad. 
De wandeltocht voert langs stuifzanden, natte en droge 
heide, vennen en bos. Onderweg treft u geen horeca aan. 
U kunt wel uitrusten en genieten van het uitzicht op één 
van de (picknick) banken. Voor of na de wandeling kunt u 
voor een hapje en een drankje terecht op het terras van de 
Venbergse Molen (beperkt geopend) of bij één van de vele 
restaurants in Valkenswaard.

Beleef het gedicht  In en rondom Valkenswaard staan 
op diverse plaatsen oranje gedichtentafeltjes. Deze 
tafeltjes (26 in totaal) zijn onderdeel van een uniek project 
ter nagedachtenis aan de voormalige Valkenswaardse 
dorpsdichter Frans Hoppenbrouwers. Op ieder tafeltje zijn 
twee gedichten te lezen die de bijzondere plaats beschrijven 
waar ze staan. Eén gedicht is geschreven door Frans 
Hoppenbrouwers en één door een Valkenswaardse scholier. 
De fiets- en wandelroute  ‘Beleef het gedicht’ is verkrijgbaar 
bij de VVV. Tijdens deze Malpie wandeling komt u 3 tafeltjes 
tegen: Venbergen,  Koekoeksven en  Malpieven.

Historie   De naam Malpie komt van ‘Malpay’. Deze naam 
komt reeds voor in geschriften uit het jaar 1464. Vlakbij 
een hoge zandverstuiving aan de westelijke zijde van 
de Dommel,  Malpaybergh geheten, lag een grenskei; 
volgens oude stukken ‘Blauwe Keij’ genoemd. Naar dit 
punt liepen vanuit de dorpen Valkenswaard, Dommelen en 
Westerhoven (incl. Borkel) verschillende voetpaden, vroeger 
bekend onder de naam Malpay. Het eerste deel, ‘mal’ wordt 
in verband gebracht met het middeleeuwse woord mael of 
grenspaal; ‘pay’ is het meervoud van pad. De oorspronkelijke 
betekenis is dan ‘paden leidend naar de grenspaal’. Later is 
die naam als ‘Malpie’ overgegaan op het gehele 
natuurgebied.

vormgeving: Carmen Jas



Natuurpoort de Malpie maakt deel uit van het netwerk 
van Brabantse Natuurpoorten. De poort is hét startpunt 
voor een wandel-, fiets-, of kanotocht door de schitterende 
natuurgebieden rond Valkenswaard. De Malpie heeft een 
rijke flora en fauna, trekt vele soorten insecten aan en is een 
broedplaats voor allerlei (water)vogels. 

Knooppunt 84-63-66  Vanaf het parkeerterrein 
‘Natuurpoort de Malpie’ loopt u over het bruggetje  bij de 
Venbergse Watermolen. In de bocht gaat u rechtdoor, de 
zandweg in. Aan de linkerzijde, tussen 84 en 63, ligt het 
Koekoeksven.

Knooppunt 66-7-67  Pastoorsven   Tot begin 20ste eeuw 
lagen hier uitgestrekte heidevelden. Daarna werd dit gebied 
beplant met grove den en groeiden er vele rhododendron 
struiken, waardoor het gebied op een landgoed leek. In 
dit Pastoorsbos (vroeger eigendom van Mr. Pastoors) ligt 
het Pastoorsven dat voorheen Waschven heette. In dit ven 
werden de schapen -die rondliepen op de heide- gewassen 
voordat ze geschoren werden.

Knooppunt 67-5-68  Natuurorganisaties zijn al vele jaren 
actief om de natuur rondom Valkenswaard terug te brengen 
naar de oorspronkelijke staat. Om dat tot stand te brengen 
worden onder meer grote percelen (naald)bomen gekapt, 
zodat de natuurlijke begroeiing, de heide, weer terugkomt in 
het landschap.

Knuppelbrug  De wandeltocht over de Malpie slingert 
langs en tussen vele grote en kleine vennen door. Via de 
karakteristieke knuppelbrug (tussen 5 en 68) komt u bij 
de onbetwiste topper in het gebied: het Groot Malpieven. 
Het uitkijkpunt aan de noordzijde van het ven biedt een 
fantastisch uitzicht. 

Knooppunt 68   Hier kunt u kiezen: voor de korte route -> 
knooppunt 8,   voor de lange route -> knooppunt 91.  Let op: 
druk fietsverkeer!

De Dommel   Tijdens deze wandeling over de Malpie ziet u 
op enkele punten de Dommel stromen. De bron van deze 
rivier ligt zo’n 30 km ten zuiden van Valkenswaard. Op het 
Kempisch Plateau in België welt het water op uit de grond; in 
Den Bosch mondt de rivier uit in de Maas.

Knooppunt 91-69-90-5-68  Tussen 69 en 90 is rechts het 
Groot Malpieven weer zichtbaar. Tussen 5 en 68 wandelt u 
nogmaals over de knuppelbrug .

Knooppunt 68-8   Aan de linkerzijde ligt een langgerekte 
strook met vennen, dit zijn de Vaarvennen. De Brabantse 
vennen zijn hoofdzakelijk ontstaan na de laatste ijstijd. 
Grote delen van Brabant waren bedekt met uitgestrekte 
stuifzandruggen. Op deze zandruggen ontstonden door 
verstuivingen plaatselijk laagtes waar water bleef staan. 
Deze laagtes zijn nog steeds terug te vinden in de vorm van 
vennen, zoals de Vaarvennen en het Groot Malpieven. 

Knooppunt 8-63  Aan uw linkerzijde ligt het Molenven.

Knoopunt 84  U bent weer bij het startpunt van deze 
wandeling, De Venbergse Watermolen.


