
 

Deze wandeling gaat over fietspaden en zandpaden langs vennen en heidevelden 

en door bossen. De route volgt voor een deel de met groen/gele pijlen 
gemarkeerde wandeling. Bij de watermolen is een horecagelegenheid. 
  

De Malpie staat bekend om zijn vennen op de heide. De grootste vennen  zijn het 
Molenven, het Wasven en het Grote Malpieven. Ook de Dommel stroomt door dit 

gebied.  Je vindt er ook heidevelden. Er zijn diverse soorten van bodemtypen en 
verschillende hoogten van grondwater. 
 

De Malpie vormt nog maar een klein deel van de vennen en heidevelden, die 
ruim honderd jaar geleden nog in deze omgeving aanwezig waren. Het landschap 

veranderde ingrijpend, toen het land voor de landbouw werd ontgonnen of met 
bomen beplant. 
 

Vanaf de parkeerplaats loop je over de smalle weg langs de watermolen. Je 
steekt de Dommel over. 

 
De Venbergse watermolen diende als korenmolen en maakt gebruik van de 
stroming van het water in de Dommel. Het watterrad heeft een doorsnede van 

ruim 5,5 meter. 
De eerste vermelding van deze molen dateert uit 1227. De huidige bouw stamt 

echter uit het einde van de negentiende eeuw en werd in de jaren 1973-1977 
grondig gerestaureerd. 
 

Als de asfaltweg naar rechts afbuigt (in de richting van de doorgaande weg, die 
je verderop ziet) ga je linksaf over de onverharde weg. Na 170 meter kom je bij 

een bord met de naam ‘De Malpie’; hier sla je linksaf het bos in. 
 
Even verder kom je opnieuw bij water (de Dommel); je blijft het pad, dat zich in 

een aantal bochten voortslingert, steeds volgen. Na 750 meter kom je uit op een 
geasfalteerd fietspad met aan de linkerkant ernaast een zandpad (ruiterpad). 

Onderweg ben je dan al langs verschillende vennetjes in het bos (waaronder het 
Molenven) gewandeld. 
 

Je volgt het fietspad/ruiterpad naar links. Na ruim 600 meter, net nadat je aan 
de rechterkant weer een groter ven kunt zien, buigt het fietspad naar rechts af 

bij een groepje bomen, terwijl het zandpad rechtdoor gaat. Je volgt hier het 
fietspad, zodat je zo dicht mogelijk langs de verschillende vennen komt. Je kunt 



ook het zandpad aanhouden, maar dan loop je langs de bosrand en blijf je bij de 

vennen weg. Na 1400 meter kom je dan vanzelf weer op het fietspad uit. 
 

Op sommige plaatsen kun je aan de linkerkant van het pad tot bij de Dommel 
komen. 
 

Als je eenmaal het Grote Malpieven voorbij bent, kom je langs een picknickplaats 
(aan je rechterhand). Het fietspad gaat hier rechtdoor, maar jij slaat rechtsaf het 

zandpad op. Je loopt zo in een grote boog om het Grote Malpieven heen. 
 
Na ruim 700 meter sla je rechts het smalle zandpad in (je wijkt hier af van de 

geelgroen gemarkeerde route die hier rechtdoor gaat). Voorbij de eerste poel 
(aan je linkerhand) hou je nog even rechts aan. Je loopt door tot op het 

knuppelbruggetje zodat je een mooi zicht hebt op de vennen. 
 
Vanaf het knuppelbruggetje loop je terug; bij de waterpoel hou je op de Y-

splitsing rechts aan. Even verder buigt het pad opnieuw naar rechts; na 250 
meter maakt het een bocht naar links. Nog eens 300 meter sla je op de kruising 

van paden rechtsaf, waardoor je weer op de gemarkeerde route komt. Je blijft 
dit pad zo’n 900 meter volgen, totdat je weer bij het geasfalteerde fietspad 

komt; hier sla je links af (en volgt daarmee een stukje van de route die je op de 
heenweg ook al hebt gelopen). 
 

Ruim 150 meter verder kom je op het punt, waar je eerder uit het bos bent 
gekomen; nu loop je echter rechtdoor. Na 600 meter kom je weer langs het bord 

met ‘De Malpie’ en weet je dat het nog maar een klein stukje is tot aan de 
parkeerplaats. 
 



 


