DE ONTDEKKING
VAN DE MALPIE

NATUURGEBIED
DE MALPIE

Met deze wandelroute is Valkenswaard gekozen tot Wandelgemeente van 2016. Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd
door Wandelkrant ‘Te Voet’. Valkenswaard blijkt de meest wandelvriendelijke gemeente van 2016 te zijn.

De Malpie is een relatief klein natuurgebied, maar van een ongekende schoonheid. Het bestaat uit zo’n 350 hectare aan stuifzanden,
natte en droge heide, vennen en bos. Het gebied is een broedplaats
voor allerlei (water)vogels en trekt vele soorten insecten, zoals vlinders, aan. De combinatie van heide en bos maakt de Malpie tot een
prachtig wandelgebied, met een rijke flora en fauna.

De vele natuurgebieden rond Valkenswaard zijn schitterend.
Natuurgebied de Malpie is slechts één van die pareltjes. Naast de
winnende route zijn er in en rondom Valkenswaard nog veel meer
wandelmogelijkheden. Wandelaars kunnen kiezen uit een ruim
aanbod van ommetjes, themawandelingen, begeleide wandelingen
en GPS-routes.
Wij wensen u veel wandelplezier!

Voor meer informatie:
VVV Valkenswaard
Markt 19
5554 CA Valkenswaard
T: 040-2015115
E: info@vvv-valkenswaard.nl
W: www.vvvvalkenswaard.nl

Small five

Op de Malpie groeien plantjes die je op andere plaatsen niet zo
snel tegenkomt. Kenmerkend zijn de dopheide en de ‘small five’:
zonnedauw, veenmos, veenpluis, beenbreek en de klokjesgentiaan.
Historie

De naam Malpie komt van ‘Malpay’. Het eerste deel ‘mal’ wordt in verband gebracht met het middeleeuwse woord mael of grenspaal. ‘Pay’
is het meervoud van pad. De oorspronkelijke betekenis is dan ‘paden
leidend naar de grenspaal’. De naam Malpay verwijst naar dit grenspunt.
Later is die naam als ‘Malpie’ overgegaan op het gehele natuurgebied.
De Groote Heide

De Malpie maakt deel uit van een groot en gevarieerd
natuurgebied, samengebracht onder de naam ‘De Groote
Heide’. Dit gebied beslaat maar liefst 6.000
hectare aaneengesloten en zelfs grensoverschrijdende natuur, tot ver in
België. En het heeft bijna 500
kilometer aan wandelroutes
en ruim 300 km aan
fietsroutes.

VALKENSWAARD
WANDELGEMEENTE
VAN 2016
Valkenswaard is een Bourgondische gemeente in het hart van
de Groote Heide en De Kempen. De gemeente telt ruim 30.000
inwoners verspreid over 3 kerkdorpen: Valkenswaard, Dommelen
en Borkel & Schaft.
De gemeente Valkenswaard heeft veel te bieden: prachtige natuurgebieden, gezellige dorpskernen met vele restaurants en cafeetjes,
een groot en divers winkel- en cultuuraanbod, levendige evenementen, outdooractiviteiten en boeiende musea.

TIP
Bezoek aansluitend aan uw wandeling over
de Malpie één van de 3 gastvrije dorpen
voor een hapje en een drankje.
Met het ‘Heidehapje’ (bonnenboekje
verkrijgbaar bij de VVV) wordt dat
extra aantrekkelijk.
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Deze wandeling is uitgegeven door VVV Valkenswaard i.s.m.
gemeente Valkenswaard en het IVN Valkenswaard-Waalre.
Voor uitgebreide informatie over flora en fauna verwijzen wij u naar
www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre.nl.

WWW.VVVVALKENSWAARD.NL

WWW.VVVDEGROOTEHEIDE.NL

DE ONTDEKKING
VAN DE MALPIE:
EEN MUST WALK!

Natuurpoort de Malpie

Vaarvennen

Natuurpoort de Malpie maakt deel uit van het netwerk van
Brabantse Natuurpoorten. De poort is hét startpunt voor een
wandel - of fietstocht over de Malpie of een kanotocht over
rivier de Dommel.

De Brabantse vennen zijn hoofdzakelijk ontstaan na de laatste
ijstijd. Grote delen van Brabant waren bedekt met uitgestrekte stuifzandruggen. Op deze zandruggen ontstonden door
verstuiving plaatselijk laagtes waar water bleef staan.
Deze laagtes zijn nog steeds terug te vinden in de vorm van
vennen, zoals de Vaarvennen en het Groot Malpieven.

Venbergse Watermolen

Een oude graan-, olie- en schorsmolen uit 1227. Het is nu een
korenmolen, die werkt op waterkracht met een groot onderslagrad.

Knuppelbrug

De Dommel

Het wandelpad door de Malpie slingert langs en tussen vele
grote en kleine vennen door. Het pad komt via de karakteristieke knuppelburg uit bij de onbetwiste topper in het gebied:
het Groot Malpieven. Het uitkijkpunt aan de noordzijde van het
ven biedt een fantastisch uitzicht.

Op een aantal plaatsen op de Malpie route is de rivier de
Dommel zichtbaar. De bron van deze rivier ligt zo’n 30 km
ten zuiden van de Malpie. Op het Kempisch Plateau in België
welt het water op uit de grond.

Startpunt

Beleef het gedicht

De wandeling begint bij de parkeerplaats van ‘Natuurpoort De Malpie’.
Deze poort ligt ter hoogte van Molenstraat 211 in Valkenswaard, nabij
knooppunt 84.

In en rondom Valkenswaard staan op diverse plaatsen oranje gedichtentafeltjes. Ze zijn onderdeel van de wandel- en fietsroute
‘Beleef het gedicht’. Op ieder tafeltje zijn twee gedichten te lezen,
één van de Valkenswaardse dichter Frans Hoppenbrouwers en
één van een Valkenswaardse scholier. De gedichten beschrijven
de bijzondere plaats waar de tafeltjes staan. Tijdens deze Malpie
wandeling zijn 3 tafeltjes te zien: Venbergen, het Koekoeksven
en het Malpieven.

U kunt de route lopen aan de hand van het wandelknooppuntennetwerk, herkenbaar aan de geelgroene bordjes.
De route is ± 12 km: 84-63-66-7-67-5-68-91-97-98-59-69-90-5-688-63-84. De verkorte route is ± 7 km: 84-63-66-7-67-5-68-8-63-84

