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Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Bruisbeek
Beekbergerweg 1
7371 ET Loenen (Gld)
Coördinaten: 52°6'59" N   6°1'3" E

Horeca:
De Loenermark
Eerbeekseweg 4
7371 CG Loenen (Gld)

Onderweg geen horeca
 
Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/966/1380

1. Volg Eerbeekseweg naar HCR De Loenermark en volg daar 
Droefakkers (richting Schaapskooi). In rechter asfaltbocht bij 
huisnr 7 LA (Loenerdrift). In linker klinkerbocht bij huisnr 6 RA 
(Bruisbeek), wandelpad. Na graslandjes (r) op ruime X-kruising bij 
geel/blauw-markering scherp RA en RD, grassige landweg tussen-
door weilanden. Aan einde op asfaltwegje LA. Na ruim 100m, 
direct na wildrooster, RA. Na wederom 100m, direct na linker-
bochtje, RA, smaller pad door hoog naaldbos. Loop slingerend 
pad (onderweg op ruiterpadkruising RD) van 500m uit. Aan einde 
op brede halfverharde bosweg LA en na 50m RA. Op kruisingen 
RD-gaand aan einde RA. Kort na kruising (waarop u RD gaat) 
maakt pad linkerbochtje, blijf pad volgen:onderweg rechterbocht-
je, open plek (r) en bult over. Onderaan die bult LA, na 30m op 
driesprong LA en kruising met fietspad RD. Loop licht slingerend 
breed pad (rood/blauw, kruisinkje RD) van 1km uit. 
 
2. Bij Ap24514 op 2e! pad RA (fietsbordje 28), brede grinderige 
bosweg. Na ca 50m op 1e pad LA, negeer zijpaden. Na ruim 300m 
op 1e kruising RA, grassig karrenspoor, verderop heuveltje over. 
Let op: bos uitkomend in rechterbocht voor groot grassig heide-
veld scherp LA, dalend heidepad langs bosrand (l). Na ca 200m op 
kruising met gehavend asfaltpad RA en na 100m LA, vergrast 
asfaltpaadje over heide, loop pad van bijna 1km uit.  
Aan einde bij bosrand kruising zandweg RD!, volg na liggende 
boomstammen smal graspaadje, loop pad van 1km RD-gaand uit.  

Dit is een geweldige wandeling voor de liefhebbers van bossen, heidevel-
den en beken. Na de landweggetjes en graspaden door het kleinschalig 
agrarisch landschap rond Loenen wandelt u door het stille Loenense Bos, 
langs de uitgestrekte, glooiende Loenermark en Zilvenseheide naar de 
sprengen van Coldenhove. Kilometers lang kuiert u daar langs de diep in 
het bos liggende Coldenhovense Beek en de Molenbeek. 

Na een handvol stille bospaden en een enkel spannend kronkelpaadje loopt 
u over rustige landwegen en graspaden door het verstilde landelijke gebied 
rond Loenen naar de bushalte. De route is grotendeels onverhard.
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Aan einde voor grassig heideveld LA, pad met links wat open 
bosrand. Na ruim 500m op kruising met zandweg RD, blijf langs 
bosrand, pad gaat klimmen.
 
3. Na ruim 500m aan einde op zanderige weg RA, kruising met 
asfaltwegje en grindpaadje RD, steek smalle heidestrook over.  
Op kruising met asfaltwegje RD, halfverharde brede bosrandweg. 
Na ca 500m op schuine kruising bij boshoek RD, blijf grindweg 
dwars over heide een flink stuk volgen, negeer pad naar links.  
Na heide draait weg met ruime rechterbocht (negeer daar linker-
paden) bosrand in, daar lopend ziet u rechts achter berkenstrook 
heide nog. Let op, loop er niet aan voorbij: in linkerbocht bij 
paaltje met geel/rood-markering RA, grinderige zandweg heide 
op. Aan overkant van heide fietspad oversteken en gelijk op 
bosrandzandweg RA, rechts ziet u heide nog steeds. Kort na 
flauwe linkerbocht op asfaltfietspad LA bos in (hier staan wat  
fraai gelegen bankjes). Na ruim 200m op kruising met bospad  
(u ziet daar wat lage slagbomen) LA bospad volgen. Na 300m op 
kruising met geel/rood en bankje RD, iets verderop loopt u langs 
diepe spreng (r) en blijf daar langs! Bij trapjes en brugje langs 
andere kant van spreng verdergaan. Na rechterbochtje LA en  
loop pad van 500m (verderop ziet u links spreng weer) uit.

4. Bij brugje RA en na ruim 100m op kruising met boswegen LA, 
eikenlaan. Heel kort na eikenrijen op 1e smalle pad RA, loop pad 
van 500m uit. Aan einde op asfaltweg LA. Na 500m (dat is 100m 
na wildrooster) op asfaltweg LA (als wandelaar mag u de Verbo-
den Toegang borden negeren; het bos grenzend aan deze weg is 
immers vrij toegankelijk). Let op: na ruim 100m op eerste gras-
sige bosweg RA (bosweg ligt wat van weg af, dus loop er niet aan 
voorbij!). Let weer op: 30m voor einde van ruiger wordende 
bosweg (u ziet daar bosrand al) RA, smal paadje (misschien even 
naar zoeken, volg eventueel klompenpadpaaltjes), na 50m maakt 
paadje (voor aflopend walletje, dus loop daar niet af!) linkerbocht-
je en u komt uit op een asfaltwegje waarop u LA gaat.

5. Na rechterbocht en even langs fabriek bij huisnr 19 LA (Molen-
beekweg) en al na 30m (kort na grote schuur) RA, bospaadje met 
iets verderop rechts Molenbeek. Loop pad uit, maakt onderweg 
linkerbocht. Aan einde kruising asfaltwegje RD, bospad met 
wildrooster en rechts (droge bedding van) Molenbeek.  
Blijf pad daarlangs ruim 1km volgen, sla geen linkerzijpaden in, 
onderweg ziet u na 300m graslandje (l) en is beek even niet in 
zicht, daarna loopt u er weer langs. Let dan wat op: waar pad 
naar links van beek afbuigt smaller pad strak! langs beek volgen. 
Na 300m aan einde van beek (let daarop, u ziet daar soort dam 
met pad er overheen) nog even RD, heuveltje op, halverwege 
linkerzijpad negeren, heuveltje af. Beneden op ongelijk kruisinkje 
met knikje RD. Na weer heuveltje op driesprong LA en al na 20m 
RA. Blijf RD gaan, op 2 kort achter elkaar liggende kruisingen RD 
en heuveltje op en af. Op T-kruising RA en volgende T-kruising LA.
 
6. Zijpaadjes negerend en op kruisinkje RD-gaand aan einde van 
dit 500m lange pad (u ziet daar achter bomen huisje met rood 
dak) LA. Aan einde bij op asfaltwegje RA en na 125m, bij Klom-
penpadpaaltje, LA bos in, breed pad. Op kruisinkje RD en verder-
op een hoog wildrasterhek door. Blijf pad langs hek volgen, na bos 
wordt paadje smaller en wat grassiger. Aan einde op asfaltwegje 
LA. In linkerbocht bij huisnr 27 RA (Bruisbeek (Dalenk 26)) en  
na 30m RA, grasweg. Loop grasweg/pad uit, maakt na klaphekje 
linkerbocht.

7. Aan einde op halfverharde landweg LA, verderop tussendoor 2 
witte huizen. Aan einde op asfaltwegje LA, wordt spoedig land-
weg. Na landweg van rechts (Hameinde, die u negeert) in linker-
bocht RA (bordje doodlopende weg met Klompenpadpaaltje). 
Blijf consequent RD-gaan, volg fietspadbordjes, na schuine 
kruising bij wat huizen loop u op pad van heenweg. Aan einde op 
klinkerwegje LA, verderop op asfaltweg (Droefakkers) RA en bij 
HCR De Loenermark is links bushalte.
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