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ZOMERWANDELING 18 KILOMETER 

1. Verlaat KOMAEN via de golfbaan (aanwijzingen aanwezig). 

2. Loop tot aan de sloot, als u naar links kijkt ziet u een prullenmandje. 

3. Aangekomen bij het prullenmandje volgt u het pad rechts van de sloot tot aan de weg. 

4. Steek de weg (Mousten) over en vervolg het pad aan de linkerzijde van de sloot voor circa 

700 meter tot aan de snelweg. 

5. Aangekomen bij de snelweg gaat u rechtsaf. 

6. Volg het pad tot aan het viaduct, ga deze schuin omhoog. 

7. Aangekomen bij de verharde weg (Groenewoud) gaat u linksaf en steekt u het viaduct over. 

8. Ga onder aan het viaduct rechtsaf en blijf de linker weg volgen (Hakkelaren). 

9. Na circa 100 meter gaat u linksaf het onverharde pad op.  

10. Volg het pad voor ongeveer 200 meter tot aan de verharde weg (Hakkelaren), ga hier linksaf. 

11. Loop voor circa 150 meter over de weg en ga dan linksaf het onverharde pad op. 

12. Blijf ongeveer 150 meter het pad volgen totdat u aankomt bij een fietspad. Steek deze over 

en vervolg het pad recht voor u. 

13. Na circa 60 meter komt u bij een splitsing van paden, houd hier links aan. 

14. Blijf het pad tot aan de verharde weg volgen. 

15. Aangekomen bij de verharde weg steek u deze over. Volg het onverharde pad recht voor u. 

16. Ga na circa 70 meter rechtsaf. 

17. Volg daarna het (smalle) pad langs de stroom voor circa 300 meter tot aan de pallet bij het 

bruggetje.  

18. Steek de stroom over via de pallet en ga linksaf. 

19. Blijf het pad 400 meter volgen totdat u aankomt bij het Wilhelminakanaal, ga hier rechtsaf. 

20. Ga na ongeveer 15 meter meteen weer rechtsaf. 

21. Volg het pad langs de loop voor ongeveer 170 meter totdat u aankomt bij het bruggetje. 

22. Steek het bruggetje aan uw rechterzijde over. 

23. Volg het pad recht voor u voor circa 300 meter. 

24. Aangekomen bij de splitsing van paden gaat u rechtsaf. 

25. Blijf het pad volgen tot aan het volgende bruggetje, ga hier rechtsaf het bruggetje volgen. 

26. Het pad aan uw rechterzijde blijven volgen totdat u aankomt bij de Heilige Eik. 

27. Vervolg uw route door richting de verharde weg te lopen, hier gaat u linksaf (Hakkelaren). 

28. Volg de Hakkelaren voor circa 100 meter. 

29. Ga na 100 meter linksaf het onverharde pad op. 

30. Blijf het pad aan uw rechterzijde voor ongeveer 440 meter volgen. 

31. Ga na 440 meter linksaf en steek het bruggetje over. 

32. Na het oversteken blijft u het pad aan uw rechterzijde volgen voor ongeveer 600 meter. 

33. U komt aan bij de Kattenbergseweg (breed zandpad), ga hier rechtsaf.  

34. Blijf 500 meter op de Kattenbergseweg, net voordat deze overgaat in een verharde weg gaat 

u linksaf het onverharde pad op.  

35. Na circa 450 meter op het pad gaat u rechtsaf. Blijf daarna het pad volgen tot aan de 

verharde weg. 

36. Aangekomen bij de verharde weg gaat u rechtsaf (Bekersberg) en blijft u de weg ongeveer 

750 meter volgen. 
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37. Ga op de splitsing linksaf en steek het viaduct over. 

38. Direct na het oversteken van het viaduct gaat u via een onverhard pad aan uw rechterzijde 

naar beneden.  

39. Vervolg daarna het onverharde pad parallel langs de snelweg. 

40. Na ongeveer 180 meter gaat u linksaf en blijft u het pad volgen. 

41. Volg het pad voor circa 500 meter en ga daarna rechtsaf (u moet door het draaipoortje). 

42. Loop tot aan de stroom, ga hier rechtsaf en steek daarna de stroom over via de stalenbrug 

aan uw linkerzijde. 

43. Na het oversteken van de brug gaat u linksaf en volgt u het pad tot aan de verharde weg. 

44. Bij de verharde weg linksaf (Ten Bergh). 

45. Loop tot aan de Spoordonkseweg en ga hier linksaf. 

46. Na het oversteken van het water steekt u ook de weg over richting de watermolen. 

47. Loop het natuurgebied in voor de houten brug, u loopt dus links van het water. 

48. Aangekomen bij het stalenbruggetje blijft u aan de linkerzijde van het water lopen. U steekt 

de brug dus niet over. 

49. Loop het pad uit (ongeveer 1.1 kilometer) totdat u aankomt bij de verharde weg. 

50. Ga hier rechtsaf, steek de brug over en ga dan meteen links het onverharde pad op. 

51. Volg het pad voor ongeveer 500 meter tot u aankomt bij een poort. 

52. Ga door de poort het natuurgebied in en blijf dan rechts lopen. 

53. Loop ongeveer 930 meter door het natuurgebied totdat u aankomt bij de verharde weg 

(Logtsebaan). 

54. Ga het poortje door om op de verharde weg te komen, steek meteen over en vervolg het pad 

recht voor u (links langs de sloot en parkeerplaats). 

55. Na ongeveer 750 meter gaat u rechtsaf en steek u het water over via het bruggetje. 

56. Vervolg daarna het pad recht voor u voor circa 400 meter. 

57. Na 400 meter gaat u rechtsaf. Blijf het pad daarna voor circa 900 meter volgen tot aan de 

verharde weg. 

58. Aangekomen bij de verharde weg gaat u rechtsaf (Logtsebaan). 

59. Volg de weg ongeveer 575 meter en ga daarna linksaf het onverharde pad op (Let op! Dit is 

nog net voor het natuurgebied, hier gaat u dus niet opnieuw in).  

60. Blijf het pad 1.4 kilometer volgen tot aan de verharde weg, sla hier rechtsaf 

(Brandbeemdseweg). 

61. Ga na ongeveer 430 meter linksaf (Broekstraat). 

62. Blijf circa 800 meter op de Broekstraat (bij de eerste Y-splitsing houd u links aan en bij de 

tweede steekt u de weg over).  

63. Vervolg het onverharde pad recht voor u langs de sloot (u moet een klein beetje schuin naar 

links kijken). 

64. Blijf voor ongeveer 800 meter op het pad tot u aankomt bij de verharde weg 

(Spoordonkseweg). 

65. Ga bij de Spoordonkseweg linksaf en loop richting KOMAEN. 

66. Terug aangekomen bij het dinercafé heeft u uw bestemming bereikt.   
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