10 - Molenheide en Duits lijntje
Praktische informatie:
Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling
Startpunt:
bushalte Schoolstraat
Schoolstraat 12b
5451 AT Mill
Coördinaten: 51°41'12" N 5°47'5" E

Na het gezellige centrum van het Noord-Brabantse dorp Mill kuiert u over
prachtige graspaden langs meanderende beekjes en een stukje over het
Duits lijntje (voormalige spoorlijn Wesel-Boxtel) naar de Molenheide: een
stil bosgebied en een heideveld met uitkijkheuvel. In dat bos komt u o.a.
over enkele slingerpaadjes door mysterieuze naaldbossen en langs een
bosmeer met strandjes. Het bosdeel achter de rug hebbende gaat u langs
de Heimolen en over landwegen op pad naar kerkdorp Sint Hubert met
daar de Kerk van de Heiligen Hubertus en Barbara.

Horeca:
In centrum

Het laatste deel van deze zeer afwisselende wandeling loopt een dikke
kilometer weer over het Duits lijntje. Daar is het een stil lommerrijk wandelpaadje. Na kasteel Aldendriel en een prachtig park stapt u weer snel in de
bus. Op de dorpen na is de route grotendeels onverhard.

Bowling en restaurant Erica
Wanroijseweg 95
5454 GZ Sint Hubert

1. Keer rug naar park, LA en bij huisnr 21 op kruising RA (Burge-

Honden: aan de lijn

RD gaan, wordt Oranjeboomstraat. Aan einde LA (Hoogstraat)

meester Verstraatenlaan), links ziet u Markt en rechts kerk, blijf

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1264/9424

naar rotonde en daar RD (ook Hoogstraat). Even voor kanaalbrug
LA, hard wandelpad met klaphekje, rechts ziet u het Peelkanaal.
In linkerbocht RD, grasweg langs dat kanaal en daarna verdergaan over hard pad langs kanaal. Bij brugje RD klaphek door,
kruising wandel/fietspad, RD weer klaphek door en loop graspad
langs beekmeanders helemaal uit. Na laatste rechterbocht (strak
langs beek) klaphek door, op asfaltwegje LA en na 100m bij
infopaneel Aspergermonument RA, pad met hekdoorgang, u bent
nu op Duits lijntje. Even voor spoorbrugje LA knuppelbrugje over
en klaphekje door, graspad met rechts even kanaal. Na 100m RA
beekbrugje over, LA en loop graspad met links beek uit.
Na klaphekje op brede landweg LA en loop weg (ruim 500m) uit.
Op kruising met drukke weg RA, volg fietspad aan linkerkant.
2. Rotonde rechts van u passerend RD, volg fietspad aan linkerkant van Van Ophovenlaan klein stukje, op kruising met Bosweg
RD en gelijk aan overkant bij bordje Molenheide naar links grinderig paadje opgaan, maakt gelijk linker- en daarna rechterbochtje
bos in. Na ruim 100m op 1e pad RA.
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Op 1e kruising LA, stenig pad, blijf RD gaan. Na 400m op kruising

die dijk LA, bomenrijk dijkpad met zigzaghek, u bent weer op

met wandelrouteknooppuntpaal 38 (hierna kp genoemd) RA

Duits lijntje. Na 700m kruising met weg en kp87 RD, graspad met

klaphekje door, pad over heide. Een stuk verderop op kruising RD,

weer zo'n hek. Na ruim 300m op 1e pad RA naar beneden, links

gaandeweg ziet u schuin links hoge uitkijkheuvel met boven bank.

en rechts ziet u poelen. Aan einde op klinkerstraat RA, RD

Daar naar links pad daar overheen volgen en beneden met rech-

(Brandsestraat) en op driesprong LA (Looierijweg). Direct na

terbocht pad met wandelpaaltjes richting bosrand volgen. Op

kasteel op kruising met kp12 LA, asfaltpad. Aan einde RA hegope-

T-kruising met geel pijltje (gp) LA, pad komt verderop langs/door

ning door, LA strak langs die heg, door volgende hegopening LA

bosrand en duikt bos met klaphekje in. Daarna op breed pad RA,

en aan einde is na trap bushalte.

negeer verderop linkerpad. Na 300m op 1e kruising LA, bosweg
met kp33 en al na 5m LA, pad met bochten hoog naaldbos in.
3. Op ongelijke kruising RD, dalend smaller pad met geel/
rood-markering. Aan einde RA en na 200m op zanderige kruising
LA, verderop komt pad langs bosmeer (l). Na rechterbochtje op
vijfsprong met eikenlaan RD, breed pad met rechts diepe greppel
en naaldbos, let er op dat u hier goed loopt! Na 100m bij gp op
1e pad LA, rechts ziet u lager gelegen bos en greppel. Na 100m
bij gp RA die greppel door, dat lagere bos in en loop pad uit.
Na 500m en ruime linkerbocht RD even breder pad langs greppel
(r) volgen en op de zessprong met kp39 op 2e pad (met gp) LA.
Na 200m op 1e brede pad RA naaldbos in en na ruim 200m op
bosweg LA richting bosrand. Daar op kruising met kp55 RD,
landweg, eerst met bomen, daarna tussendoor weilanden,
wordt bij huizen asfaltwegje.
4. Op kruising (hier naar links is bij rotonde horeca) RD, brede
landweg met Heimolen rechts, wordt verderop asfaltwegje die u
bij kp82 blijft volgen. Op asfaltkruising LA (Lange Schoolstraat),
u loopt Sint Hubert in en blijf bij kp83 deze straat volgen.
Bij grote kruising over linker!zebra drukke weg oversteken
en langs huisnr 49a RD (Kerkpad). Bij huisnr 9 RA, Kerkpad om
kerktoren en na kerktoren op hoek begraafplaats LA, klinkerpaadje daarlangs. Kruising met kp84 RD, paadje tussendoor heggen.
Aan einde RA, op Voordijk LA en blijf RD gaan, gaandeweg ziet u
voor u bomenrijke dijk. Daar bij kp88 nog even doorlopen en op

46

Provinciewandelgids Noord-Brabant oost

Molenheide en Duits lijntje / Mill

47

