
DE TONGERSE OM oftewel TONGELRE
BUITENOM

(WE HEBBEN DE ROUTE IN VIER VORMEN: MET EN ZONDER 'T OMMETJE ERIN EN
AL DAN NIET INGEKORT)

(de cursief geschreven informatie krijg je extra om te weten waar je zoal loopt)

CA 16 KM (MET 'T OMMETJE EN NIET INGEKORT)

( RI = richting; RD = rechtdoor; RA = rechtsaf; LA = linksaf; RAH = rechts aanhouden;
LAH = is links aanhouden; SPL = splitsing; KR = kruising; VKL = verkeerslicht)

(tijdens het 1e deel van de wandeling volg je 't Tongers Ommetje, herkenbaar aan de
blauwe pijltjes langs de route)

1. Start bij notenboom op terras RI fietsenstalling, einde pad RA en einde pad LA. (Geniet
hier vooral van onze herstelde beukenlaan!).

2. Einde beukenlaan LA, 1e weg LA (je bent nu om de zgn. Bolakker aan het wandelen; al
meer dan 700 jaar akker!).

3. 1e Fietspad RA en kort daarna LA tussen de akkers door. (de Vrije Akkers heten zij
omdat hier vroeger een boer eigenaar was en geen pachtboer).

4. Aan de andere kant van de Vrije Akkers door het poortje heen het bos in.

5. Einde pad LA (Rechts is hier tot 1830 begraven op het Joods kerkhof van de Nederlands
Israëlitische Gemeente Karpendonk; in 1943 is het geruimd).

6. Direct na het bosje en vóór de sloot RA, schuin LAH het weilandje over en over de sloot
RA.
(Je loopt nu langs de via twee routes in ere herstelde beek De  Karpendonkse loop die hier
vroeger vanaf de Hooge Heide naar de Dommel stroomde).

7. Voor de Lorentzvijver RA over brugje en over volgend brugje LA.
(In de vijver komt de 2e loop van de beek vanaf het schoolterrein en onder het tweede
brugje stromen ze als één beek verder richting Dommel).

8. Het pad buigt naar links en daarna bij splitsingen 2x RAH.
(Voordat je daarna naar links gaat: je staat op een bultje en kijkt naar de weg én de plek
waar vroeger het Wasven lag; waar de schapen werden gewassen!).

9. Pad LA blijven volgen tot de asfaltweg (Celebeslaan), (altijd voorzichtig!) oversteken, RA
en direct LA (Borneolaan).
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10. 1e Pad LA het bos in en einde pad RA, daarna op 5-sprong LA en direct RA (links heide
en rechts weiland).

11. 1e Pad LA (je loopt hier over het oorspronkelijk hoogste stuk van de eeuwenoude
Hooge Heide, het laatste stukje dat over is).

12. Pad volgen tot zandverstuiving en daar RAH, door sparrenbos en na het bos tussen
weilanden door tot aan het nieuwe Wasven.

13. Voor het Wasven RAH en einde eikenlaan RA op zandpad (links hondenuitlaatterrein,
rechts akker).

14. Bij weg (altijd voorzichtig!) oversteken, spooroverweg over en LA ( Hofstraat).

15. Einde Hofstraat via Ciskapad RD over weg en pad/fietspad langs spoor blijven volgen.

16. Vlak voor 1e hoogspanningskabels RA oversteken en RD pad in (de natuur in!), pad RD
volgen tot half verhard pad en dat LA volgen.

17. Asfaltweg oversteken en RD.
(Hier kom je in de Urkhovense Akkers, heringericht in 2006 met wandelpaden,
amfibiepoelen, hondenuitlaatterrein).

18. Na struikenrij en voor wijzerpaaltje RA op kruising veldpaden; LA over brugje, half
verharde weg oversteken en direct daarna RA. (water links).

19. Vóór weg pad LA volgen en einde pad (Urkhovense) weg oversteken en pad RD.

20. 1e Pad LA, weer 1e pad LA, 1e pad RA; bij asfaltweg RD (Thomas van Rooijpad) tot
klaphekje.

21. Door klaphekje; LA langs draad lopen en bij hoogspanningsmast RA wei oversteken
naar volgend klaphekje.

22. Door klaphekje RD blijven lopen (met bocht naar rechts) en door volgend klaphekje bij
spoorlijn LA.

23. Bij kanaal LA, pad langs kanaal volgen, bij brug oversteken en RD.
(Vanaf hier loop je om de Collse Zeggen heen, een kwetsbaar en kostbaar natuurgebied
dat ook vaak te nat is om er doorheen te lopen; sparen dus!).

24. Pad langs kanaal blijven volgen tot over de duiker van de Kleine Dommel en daar 1e
pad LA, op splitsing LA en dan RAH.
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25. Nu de gele (driehoek) pijlen van het wandelnetwerk volgen (o.a. door draaipoortjes
weiland in en uit) bij laatste weiland wijst pijltje LA; volgen. Pad in bocht naar rechts
volgen tot asfaltweg (Collseweg); daar LA.
(Nu rechts van de route ligt het natuurgebiedje De Varkensputten; de naam komt van het
varkensgeluid dat de Ral (vogel!) maakte in dit gebied).

26. 1e Weg RA (Molendijk).
(Voordat je RA gaat kun je even verder door links een pad in naar de Collse Watermolen,
een van de mooiste plekjes van Tongelre!).

27. Spooroverweg oversteken (Molendijk wordt Loostraat), na huisnummer 9 RA op
zandpad, wordt asfalt pad en daar RD.
(Dit is het Daan Roosegaarde-Vincent van Goghpad dat 's avonds in het asfalt oplicht!!).

28. Pad (door het gebied De Loovelden) blijven volgen tot VKL. (er staan
herinneringsbomen links en rechts van het pad).

29. Bij VKL oversteken en RD; na huisnummer 29 LA oversteken en pad in.
(Je loopt nu De Bogten in; het gebied strekte zich tot rond 1965 uit van 't Hofke tot het
Eckartse Bos waar je nu heen loopt).

30. Op splitsing RAH, 1e pad LAH (aan de linkerkant verschijnt het Gildeterrein van het
eeuwenoude Sint Martinusgilde Tongelre).

31. Bij KR ga je RD, (rechts ligt het vaak zeer natte maar mooie gebied waar de Kleine
Dommel en de Dommel samenvloeien; reeën te zien!).

32. Bij waterduiker RD en 1e pad (bij gele pijl op ijzeren paal) LA.
(Zou je bij 32 het pad RD uitlopen en einde pad RA gaan dan kom je over de Dommelbrug
op het terrein van Eckartdal. Ook een mooi stukje richting kasteel Eckart; er is ook een
herberg!).

33. Einde pad RA, bij kruising RD, einde pad LA, einde pad RA (Aalbersepad).

34. Weg (Oldenbarneveltlaan) oversteken en RD op pad. (Hier betreed je het gebied De
Karpen, door de mens aangelegd maar niettemin mooie natuur!)

35. Pad over asfaltweg heen RD vervolgen tot de Karpendonkse Plas; daar LA. (diverse
eenden, futen, ganzen, zwanen op het water rechts te bewonderen)

36. Pad langs Plas volgen tot driesprong van paden; daar het middelste pad RD (licht
omhoog) nemen en volgen.
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37. Weg (Javalaan) oversteken en RA, voor kruispunt met VKL ga je LA. (Links van je is het
zwembad De IJzeren Man)

38. Bij splitsing paden RAH naar beneden en RA tunnel door. (Beneden kom je in de
Berenkuil waar je de beroemd geworden graffiti kunt bewonderen)

39. Vanuit de Berenkuil de eerste weg LA, door tunnel omhoog en voetpad naast weg
(Celebeslaan) RD volgen.
(Tegenover het Lorentz Casimir Lyceum de Lorentzvijver die onderdeel uitmaakt van de in
ere herstelde Karpendonkse Loop)

40. Na Lorentz 1e pad (eikenlaan) RA en vervolgens 1e pad LA (het kasteelpark in).

41. In kasteelpark de blauwe pijltjesroute volgen tot einde wandeling bij Wasvenboerderij.
(daar wordt de zelf gebrande koffie vers voor je gezet).

Wij hopen dat je prettig gewandeld hebt en we zien je graag weer
terug bij 't Wasven.


