
LENGTE 20 OF 30 KM

 FIETSROUTE 
Rondje De Malpie
Dommelen, Borkel & Schaft en Gastel





Rondje 
De Malpie
Ten zuiden van Valkenswaard liggen 
uitgestrekte bossen en heidevelden. 
Daartussenin kronkelen de Dommel en de 
Tongelreep door natte, grassige beekdalen. 

Water is er volop in dit aantrekkelijke gebied 
bij Valkenswaard, Waalre en Eindhoven. 
Soms zelfs te overvloedig. Daarom heeft 
het waterschap op verschillende plekken 
overstromingsgebieden ingericht waar een 
teveel aan water tijdelijk geparkeerd kan 
worden. Bijvoorbeeld bij de voormalige vis-
vijvers in Valkenswaard, langs de Tongelreep, 
ten noorden van de Drie Bruggen. Vanuit 
het centrum van Valkenswaard fiets je een 
afwisselende tocht door De Malpie en het 
Leenderbos, langs de Dommel en de Tongelreep.

Onderweg maak je de keuze voor een korte of 
langere fietsroute. Kies je de grote ronde dan 
passeer je ook nog de Strijper Aa bij Gastel. 
De fietstocht komt langs enkele historische 
plekken, zoals de Venbergse Watermolen, 
die sinds de middeleeuwen dienst deed als 
koren- en oliemolen. En vergeet zeker niet, 
op de grens met België, een kijkje te nemen 
bij het klooster Achelse Kluis, waar nog paters 
wonen en trappistenbier gebrouwen wordt. 
Het klooster en de brouwerij zijn niet te 
bezichtigen, maar er is wel een winkel en een 
herberg, waar je van een goed glas Belgisch 
bier kunt genieten.



Start- en eindpunt
Op de Markt voor de Sint-Nicolaaskerk in 
Valkenswaard.

Lengte
20 km, uit te breiden naar 30 km van  
Achelse Kluis via Gastel naar het Leenderbos 
(van * kp 36 tot ** kp 56).

Parkeren
Op één van de parkeerplaatsen in en rond 
het centrum van Valkenswaard. Op het 
Kloosterplein.

Fietsknooppunten
De route volgt fietsknooppunten.

Praktische 
informatie

Natuurgebied De Malpie

Gentiaanblauwtje
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Venbergse Watermolen

       Venbergse Watermolen
De Venbergse Watermolen is één van de 
oudste molens uit onze geschiedenis. Volgens 
Monumentenzorg dateert deze molen tussen 850 
en 900 jaar na Chr. De watermolen is voor de eerste 
keer genoemd in een document uit 1227 van de 
hand van Hertog Hendrik I van Brabant. Deze 
hertog schonk de molen aan het vrouwenconvent 
van Postel. De watermolen is een zogenaamde  
onderslagmolen. Dit houdt in dat het water van 
onderaf tegen het rad duwt. De molen diende, 
zoals de meeste Brabantse watermolens, als koren- 
en een oliemolen en heeft daarom twee raderen.

       De Malpie
De Malpie is een natuurgebied met vele grote 
en kleine vennen op de heide. De lage ligging in 
het natte Dommeldal maakte het gebied minder 
geschikt voor ontginning, zodat de natuur er alle 
ruimte kreeg. De vochtige heide trekt veel soorten 
libellen en vlinders aan, zoals het Gentiaanblauwtje. 
De talrijke eilandjes van pijpestrootjespollen in de 
Vaarvennen vormen een broedplaats voor honder-
den kokmeeuwen. Het Groot Malpieven is een van 
de grotere vennen. Dit ven is in de afgelopen jaren, 
in fases, gebaggerd. In het slib zaten teveel voe-
dingsstoffen, onder andere door de vogelpoep van 
de kokmeeuwen. Hierdoor trad er verzuring van het 
water op. Ondanks dat het Dommeldal voldoende 
water lijkt te bevatten, speelt ook hier de zorg om 
verdroging. Het waterschap treft maatregelen om 
het water langer in het gebied te vast te houden. 

A

B

Markt Valkenswaard – Luikerweg | 
Van Nicolaaskerk op Markt naar  
doorgaande Luikerweg fietsen en  
LA slaan. Bij stoplichten RA  
Dommelseweg ri Dommelen. Na  
100 meter in bocht LA (Kromstraat). 
Op splitsing LA Kromstraat, verboden 
voor verkeer uitgezonderd fietsers. Op 
driesprong met Goorkes RD klinker-
straat blijven volgen. Vóór dood- 
lopende grindweg links aanhouden, 
fietspad naar rotonde. 

Luikerweg – kp 2 | Bij rotonde RD 
voorrangsweg oversteken en gelijk 
RA, fietspad Deelshurk. Aan het eind 
RA, Molenstraat. Op driesprong RD, 
Molenstraat. Venbergse Watermolen 
(kijkpunt A) en Dommel passeren en 
RD fietsen tot kp 2.

Kp 2 – kp 33 | Bij kp 2 LA fietspad op 
ri kp 32 en Borkel. Volg het fietspad 
langs de Malpievennen (kijkpunt B) 
ruim 4 km. Aan het eind bij kp 32 RD, 
klinkerweg ri kp 33 en Achelse Kluis. 
Via brug de Dommel passeren en 
Schaft binnenrijden. Op viersprong  
bij kp 33 schuin LA ri kp 217.

Routebeschrijving



       Achelse Kluis
Achelse Kluis kan zowel verwijzen naar de Abdij 
van Achel als naar het Vlaamse natuurgebied in 
de gemeente Hamont-Achel. Het natuurgebied 
ligt aan de Warmbeek, de beek die in Nederland 
Tongelreep heet. Het klooster Achelse Kluis, 
officieel de Onze-Lieve-Vrouw-van-La-Trappe- 
van-de-Heilige-Benedictus, ligt precies op de 
grens van Nederland en België. Oorspronkelijk 
stond hier een grenskerk waar katholieken uit Ne-
derland naar de mis konden gaan, toen de katho-
lieke eredienst in de 17e eeuw in Nederland voor  
lange tijd verboden was. Vanaf 1846 zat er een 
gemeenschap van trappistenmonniken in het 
klooster. In 2017 resteerden er nog slechts twee 
broeders en werd er gespeculeerd over de  
toekomst van de Achelse Kluis. Sinds 2018 heeft 
de christelijke leefgemeenschap Fazenda da  
Esperança uit Brazilië de plaats van de trappisten 
ingenomen.

C Kp 33 – kp 217 | RD fietsen ri kp 217. 
Op rotonde drukke Maastrichterweg 
oversteken en RD Abdijweg op fietsen. 
Volg fietspad aan linkerkant weg. Aan 
het eind bij wegkruis RA en direct  
LA. Via Kluizerbrug (kijkpunt C)  
Tongelreep oversteken en  
St.-Benedictuslaan op tot kp 217.

Kp 217 – kp 56 | Voor ingang  
Sint-Benedictus Abdij bij kp 217 LA  
ri kp 36 en Budel, Petrus van  
Eijnattenlaan. Na 500 meter op split-
sing bij kp 36 RD ri kp 56 *.  
Fietspad over Groote Heide volgen.  
Bij P-21554 RD Leenderbos in ri  
Valkenswaard. U komt uit bij kp 56. 

Kp 56 – Drie Bruggen | ** Bij kp 
56 LA ri kp 55 en Valkenswaard. Volg 
asfaltfietspad langs zandweg door bos 
en langs vennen. Na 2 km bij P-20524 
RD fietspad ri kp 55. Op driesprong 
met kp 55 RD ri kp 96. Einde fietspad 
RD, klinkerweg.

Drie Bruggen – Markt Valkens-
waard | Tongelreep passeren via drie 
opeenvolgende bruggen (kijkpunt 
E). Op splitsing bij weg en kapelletje 
OLV van De Drie Bruggen LA ri kp 96. 
Na 100 meter opnieuw LA, asfaltweg 
(Zeelberg). De weg steeds RD volgen, 
wordt De Sil. Op voorrangsweg bij kp 
96 RA, fietspad naast weg ri kp 95. Op 
rotonde RD ri centrum, Maastrichter-
weg. Na 750 meter in bocht naar links 
RA, Maastrichterweg, knooppunten-
netwerk verlaten. RD fietsen tot op de 
Markt.

Monnik bij Achelse Kluis



       Strijper Aa
Langs een gedeelte van de beek Strijper Aa is een 
ecologische verbindingszone aangelegd die de 
natuurgebieden Buulderbergsche en Gastelsche 
Heide met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen  
amfibieën, vlinders, libellen en vogels zich nu  
makkelijker langs de beek verplaatsen. Op circa 
300 meter van de Strijper Aa ligt het piepkleine 
Hondsven, dat een populatie knoflookpadden 
herbergt. Het is een zeldzame en bedreigde 
paddensoort, die alleen overlevingskansen heeft 
in een veilig gebied. Daarom worden er plannen 
gemaakt om de omliggende gebieden natuurlijk in 
te richten. 

       Stuw en vispassage Tongelreep
Iets ten zuiden van de Drie Bruggen heeft het  
waterschap een geautomatiseerde stuw aan- 
gelegd, waarmee de waterhuishouding in het 
beekdal en de aangrenzende bossen beter kan 
worden geregeld. Bijzonder is de vistrap naast de 
stuw, die uit twee delen bestaat. Dankzij de  
treden ontstaan er verschillende stroomsnel- 
heden. Naast de stuw ligt een zogenaamde ‘ver-
tical slot passage’, waar je via roosters overheen 
kunt lopen. Door de aanleg van deze vispassage 
vormt de stuw geen barrière meer voor de vissen.

* Uitbreiding Gastel
Kp 36 – kp 03 | Na 500 meter op 
splitsing bij kp 36 RA ri kp 38. Fietspad 
door bos wordt onverhard. Bij gren-
spaal 176 schuin R verharde weg op. 
Op schuine viersprong RD, halfverhard 
fietspad naast ruiterpad ri kp 38. Bij kp 
38 RD ri kp 216, asfaltfietspad naast 
ruiterpad. Bij kp 216 met knikje RD, 
asfaltfietspad ri kp 39. Volg de bochten 
in fietspad. Aan het eind asfaltweg naar 
L volgen. In buurtschap Berg bij kp 
39 LA ri kp 3, Bergakkers. Bergakkers 
wordt Grensweg, RD. Bebouwde kom 
Gastel inrijden naar kp 3. 

Kp 03 – kp 56 | Op kp 3 RD  
Grensweg ri kp 06. Vóór witte kapel  
LA, Sint Cornelisplein. Aan het eind LA, 
De Dijk. Volg de weg naar R en naar L, 
nog steeds De Dijk. Volg de weg RA, 
Kluisweg. Op driesprong RD, Gastel 
verlaten. Na 600 meter via bruggetje 
Strijper Aa (kijkpunt D) oversteken. 
Direct daarna bij kp 06 en P-21347 RD 
ri Valkenswaard, knooppuntennetwerk 
verlaten. Bij P-21354 LA ri Valkenswaard. 
Grindpad over Groote Heide volgen. Op 
breder asfaltfietspad bij P-21554 RA ri 
Valkenswaard, langs schuilhut. U komt 
uit bij kp 56, lees verder bij **.
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