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Inleiding

In dit boekje zijn de wandelingen bij elkaar gezet die in het voorjaar van 2021 in Rond de 
Toren zijn gepubliceerd. Als redactie vinden we het jammer als ze verloren zouden gaan. 
We denken dat we wandelaars een plezier doen door ze gebundeld beschikbaar te stellen 
via de website van Rond de Toren.

Over wandelen gesproken. Wandelen is heel simpel. Je zet de ene voet voor de andere 
en	dat	met	een	zekere	regelmaat.	Dat	is	het	wel	zo՚n	beetje.	Helaas	zijn	de	meesten	van	
ons niet gewend dat wat langer vol te houden. Zeker als we niet alleen vooruit, maar ook 
omhoog en omlaag moeten en als het pad niet keurig is aangeharkt, maar bestoft of mod-
derig, overgroeid met bramen of doorploegd met karrensporen.
Een motivatie om te gaan wandelen kan zijn: Bewegen is gezond, ik ben benieuwd of ik 
het aan kan, om mezelf te bewijzen, om het hoofd leeg te maken of om er gewoon van 
te genieten.
Ieder loopt op zijn eigen wijze. Je hebt doorstappers, vlugge stappers met kleine been-
tjes, die je makkelijk onderschat, stabiele stappers, waar je steun aan hebt, zwabbe-
rende stappers, die je steeds voor de voeten lopen en reuze stappers, die je niet kunt bij 
houden.

Wandelen gaat bijna altijd gepaard met hindernissen. Daarom een paar tips om die hin-
dernissen te nemen. Praten en breien gaan niet goed samen, blijf goed opletten op de 
aanwijzingen op de paaltjes, zodat je het goede nummer van de knooppunten volgt.
Markeringen zijn soms niet meteen te zien. Kijk ook hoger of juist lager op (lantaarn)
palen. Sommige houten paaltjes zijn wat verborgen door begroeiing.
Bij verkeerd lopen is de regel: loop terug naar het laatste punt van de route waar nog 
een markering stond en probeer opnieuw. Meestal zie je dan dat je een aanwijzing over 
het hoofd hebt gezien. Doorlopen tot je misschien weer het juiste pad vindt levert vaak 
nog meer kilometers lopen op. En zoiets gebeurt altijd als je al moe bent en hoopt dat je 
bijna bij het eindpunt bent.
Wat je meeneemt in je rugzak hangt af van de lengte en moeilijkheidsgraad van de route 
en van een stukje persoonlijk inzicht en behoefte. Neem je te veel mee, dan sjouw je dat 
zelf op je rug. Neem je te weinig mee, dan loop je lichter, maar merk je dat je op een 
gegeven moment iets mist.
Als afsluiting enige beginnertips over het lopen zelf.
Begin langzaam, op je gemak en probeer een eigen ritme te vinden en blijf daarin lopen. 
Neem kleinere stappen bij door het losse zand lopen.
Hoe de wandeling zal verlopen is niet te voorspellen. Maar bedenk: “Hoe meer je reist, 
hoe minder angstig je wordt voor het onbekende” en ”Wie zijn huis niet verlaat en niet 
het hele met zoveel wonderen gevulde land rondom hem in ogenschouw neemt, die lijkt 
op de kikvors in de waterput.” (Pantsjatantra)

Download dit boekje en maak je keuze.
Wij wensen je veel mooie wandelingen.

Ton Kalkers
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Een wandelsuggestie voor een dagje bewegen

Rondwandeling Loonse- en Drunense Duinen
Wandelen in deze coronatijd is steeds po-
pulairder en rondwandelingen zijn prima 
geschikt om de benen eens even goed te 
strekken. Op wandelnet.nl vind je steeds 
meer rondwandelingen.
Ook in onze omgeving is er een mooie rond-
wandeling uitgezet door het wandelnet, die 
naar behoefte langer of korter kan worden 
gemaakt. De rondwandeling volgt veelal 
de knooppunten, maar volgt ook voor een 
klein deel de route van het Hertogenpad, 
het lange afstand-wandelpad van 238 km 
van Breda naar Roermond.
Lea van Someren heeft de wandeling ge-
daan en beschrijft hem op haar blog:

“Deze 17 km lange landelijke rondwande-
ling gemaakt door Ton Kalkers, lid van de 
padwerkgroep van het Hertogenpad, loopt 
door een bijzonder stukje Brabant. Wan-
neer je tot rust wil komen, en dat wil ik 
wel, moet je de weekenden mijden, aldus 
padcoördinator Jos. De route maakt ge-

bruik van het Hertogenpad aan de noord-
zijde en wandelknooppunten in het zuiden.

Giersbergen
Hoewel er vier mogelijke beginpunten zijn, 
start ik in de oude agrarische gemeenschap 
Giersbergen met de zeer typische Brabant-
se boerderijen. Daar is voldoende parkeer-
gelegenheid en biedt Herberg De Drie Lin-
den	(tijdens	de	lockdown)	een	koffie-to-go.	
Op advies van de padcoördinator loop ik de 
route met de klok mee. Dus op naar het 
zuiden.	Niet	via	het	drukke	fietspad	dat	be-
gint bij de herberg, maar de route door het 
bos en over de woeste zandgronden. Het 
zand biedt in deze tijd van het jaar geluk-
kig een relatief stevige ondergrond. ’s Zo-
mers is het ploeteren door het losse zand.

Arme zandgronden
De Rustende Jager laat ik links liggen en 
ik loop in noordwestelijke richting verder. 
Het pad loopt nu westelijk en bestaat op 
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dit stuk voornamelijk uit bossen met grove 
dennen, zo karakteristiek voor deze arme 
zandgronden en heide. Ook uitspanning 
Bosch en Duin sla ik over. Ik kies onderweg 
wel voor een rustiger plek voor mijn boter-
hammetjes. Vlak na deze uitspanning loopt 
het pad weer over de zandgronden en door 
heide, waar na een half uur toch de bossen 
weer opduiken. Ik kruis een aantal keren 
drukke	fietspaden.

Zwoegen
Bij Roestelberg ligt een relatief nieuw 
stuifzandgebied. De begroeiing is er 10 jaar 
geleden weggehaald, want als de mens 
zich niet met de natuur bemoeit dan groeit 
het dicht. Hier heb je een wijds uitzicht 
en kun je bij helder weer het bekende In-
terpolis-gebouw van Tilburg zien. Ik ploeg 
door het zand en ben blij als ik weer op 
een ‘gewoon’ bospad kan lopen. Wanneer 
ik agrarisch gebied bereik, weet ik dat ik 
terug ben in Giersbergen. Wat een heer-
lijke route”, aldus Lea.

Ook zin in deze rondwandeling? De rou-
tekaart	 en	 de	 GPX-file	 vind	 je	 op:	www.
wandelnet.nl/wandelroute/1541/Rondje-
Loonse-en-Drunense-Duinen
•	Lengte: 16,9 km
•	Type: Rondwandeling
•	Kenmerken: meren, plassen en vennen, 

heuvels, bosrijk, vogels en wild, hei-
de en zand(grond), gemarkeerd.
•	 Startpunten kunnen zijn: 
Bosch en Duin, De Roestelberg, 
Giersbergen, De Rustende Jager of 
gewoon vanuit Loon op Zand naar 
knooppunt 23 of 25 lopen en begin-
nen.

Je maakt een rondwandeling door de 
Loonse en Drunense Duinen, waarbij 
u aan de noordzijde gedeelten van 
het rood-wit gemarkeerde Herto-
genpad loopt (tussen de knooppun-

ten 46 en 44 en tussen 39 en 99). U kunt 
het pad ook helemaal via de knooppunten 
lopen.

Als u bijvoorbeeld start bij Bosch en Duin 
volgt u de knooppunten vanaf 30 naar 
knooppunt 28, 27, 23, 25, 14, 15, 45, 46, 
44, 43, 39, 38, 36, 20, 77, 78, 99, 98, 96, 
81, 82, 83, 32, 37 en 30.

De route kan natuurlijk ook nog iets anders 
of korter worden gelopen. Bijvoorbeeld 
door vanaf knooppunt 36 naar 35, 34, 33 
naar 37 te lopen (zie knooppuntenkaart). 
Je ziet dan meer van het mooie zand- en 
duinlandschap, maar je moet ook meer 
door het zand ploeteren. Je komt dan niet 
in Giersbergen en langs de Rustende Jager. 
Enfin	maak	je	eigen	plan	en	ga	lekker	be-
wegen.

Ik wens je een fijne wandeling.
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Rondje Loonsche Land en Loonse Duinen
Deze 12 km lange landelijke rondwandeling 
loopt door een bijzonder stukje Brabant. De 
route maakt naast de wandelknooppunten 
ook deels gebruik van het Hertogenpad 
(wit-rood gemarkeerd) aan de west- en 
noordzijde. Maar je kunt de wandeling ook 
helemaal lopen met de knooppunten als 
wegwijzers. Beter is het de weekenden te 
mijden vanwege de drukte met name bij 
de IJsbaan en uitspanning De Roestelberg.

•	Lengte: 12,2 km, maar is eenvoudig zelf 
in te korten of te verlengen.

•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: water, heuvels, bosrijk,  

vogels en wild, heide en zand(grond).

Startpunten kunnen zijn: 
•	Loon op Zand: Parkeerterrein Busstation 

aan het einde van de Hoge Steenweg 
t.h.v. de N261. Vanaf het busstation via 
het	fietstunneltje	onder	de	N261	 lopen,	
links	de	trap	op	en	via	het	fietspad	langs	
het busstation lopen tot eerste onverhar-
de weg rechts. Hier staan de knooppunt 
wegwijzers richting knooppunt 93.

•	Kaatsheuvel: de IJsbaan, parkeerplaats 
Waalwijksebaan of De Roestelberg, Roes-
telbergseweg 2.

Knoopunten:
Busstation	 Loon	 op	 Zand	 -	 door	 fietstun-
neltje en links af naar 93, 97, 96, 92, 91, 
03, 04, 07, 05, 09, 66, 46, 45, 10, 12, 13, 
11, 89, 17, 01, richting 93 tot busstation.
Let op: knp 45 en 17 staan door de kleine 
schaal van de kaart niet op het kaartje!!

Het Loonsche Land
We lopen de wandeling met de klok mee. 
De wandeling voert eerst naar en door het  
Loonsche Land.
Het natuurgebied Loonsche Land ligt ten 
zuiden van attractiepark de Efteling. Het 

Loonsche Land is een prachtig 
bosrijk natuurgebied met statige 
beukenlanen, akkertjes, houtwallen en 
heide. De grote indrukwekkende beuk net 
na knooppunt 92 hoort bij de monumentale 
bomen van Nederland. Kaal in de winter 
(foto onder), maar kleurrijk in zomer en 
herfst. Je beleeft er het landschap zoals 
het er anno 1850 moet hebben uitgezien. 
Tien jaar geleden vormde de Efteling in 
overleg met Natuurmonumenten het toen-
malige productiebos om tot het kleinscha-
lige landschap van weleer. Sinds 2020 is 
28 hectare van de gronden van de Efteling 
overgedragen aan Natuurmonumenten.

Villa Pardoes
Vanuit het Loonsche land komend bots je 
op de achterkant van Villa Pardoes, het va-va-
kantieverblijf bij de Efteling in Kaatsheu- 
vel voor ernstig, mogelijk levensbedrei-voor ernstig, mogelijk levensbedrei-
gend zieke kinderen. Samen met hun ou-

 ° Deze monumentale rode beuk, geplant in 1860, is 
het aanschouwen waard. In de volksmond wordt deze 
beuk ook wel ՙde Kathedraal՚	genoemd.
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ders, broertjes en zusjes beleven zij hier 
een week lang gratis een vakantie. De 
route gaat rechtsaf richting het voormalige 
café De Efteling.

De IJsbaan
Na het viaduct van de N261, de Midden-
Brabantweg, overgelopen te hebben, ko-
men we in het Natio-
naal park de Loonse en 
Drunense Duinen. Als 
eerste komen we langs 
het herdenkingsmonu-
ment van de Tweede 
Wereldoorlog. Door bos-
gebied lopen we naar de 
IJsbaan, een in de cri-
sisjaren rond 1930 door 
werkelozen uitgegraven 
waterpartij. Een grote 
poel met een eiland in 
het midden, zodat er bij 
vorst ook daadwerkelijk 
een rondje geschaatst 
kan worden. Maar dat 
schaatsen is alweer wat 
jaren geleden.

De zandberg
Verder richting de Roestelberg, waar het 
goed toeven is buiten coronatijd. Hier 
moet meteen de zandberg voor de deur van 
de Roestelberg beklommen worden. Ook 
daarna is het vooral een pad van los zand 
tot aan knooppunt 10. Bij het oversteken 
van	het	fietspad	 zien	we	 links	 een	 stukje	
verder de leugenbankjes staan, meestal 
goed	bezet	met	wandelaars	en	fietsers.	Een	
bekend ontmoetingspunt voor het uitwis-
selen van de laatste nieuwtjes.

Munitiedepot M.A.St.   
(Munitions Ausgabe Stelle)
Vanaf knooppunt 12 naar 13 en 11 komen 
we regelmatig grote ronde kuilen tegen. 
Het zijn bomkraters.

Hier was in de Tweede Wereldoorlog een 
munitiedepot van de Duitsers verborgen in 
de bossen. Het bestond uit vele bunkers, 
parkeerhavens, een kantine, een voetbal-
veld en zelfs een zwembad.
Op het complex werd met name munitie 
voor de luchtmacht opgeslagen voor vlieg- voor vlieg-
veld Gilze-Rijen.
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Op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) blie-blie-
zen de Duitsers het hele complex op, zon-
der dit overigens vooraf kenbaar te maken 
aan de lokale bevolking.
Een enorm gedonder en geknal was het 
gevolg waarbij de ramen tot ver in de om-ramen tot ver in de om-
trek sneuvelden.

Even verder kunnen we nog genieten van 
het heideveld op de Kraanvensche Heide 
(tussen knp 89 en 17) en dan zijn we weer 
bijna bij ons beginpunt, het busstation.

Ik wens je een plezierige wandeling.
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Rondje Huis ter Heide - De Moer

Deze ��5 km lange landelijke rondwande-��5 km lange landelijke rondwande- km lange landelijke rondwande-
ling loopt door weer een bijzonder stukje 
Loon op Zand. De route maakt gebruik 
van de wandelknooppunten.

•	Lengte: 9,5 km, maar is eenvoudig zelf in 
te korten of te verlengen.

•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: water, bosrijk, vogels en 

wild, heide en zand(grond.
Startpunten kunnen zijn:
•	Loon op Zand: de parkeerplaats van Na-

tuurmonumenten aan de linkerkant in de 
Bergstraat/Middelstraat ongeveer 200 m 
voorbij de kruising met het Spinderspad.

•	Het Spinderspad t.h.v. knooppunt 10.
•	De Moer: Middelstraat, rechts t.h.v. 

knooppunt 85 net voor het begin van de 
bebouwing.

•	Knooppunten: 06, 10, 11, 66, 65, 14, 85, 
86, 87, 79, 02, 06.

De route kan gemakkelijk worden uitge-
breid of ingekort aan de hand van het 
kaartje met de knooppunten.

Weetjes voor onderweg
Na	 de	 fiets	 of	 auto	 geparkeerd	 te	 heb-
ben lopen we richting Loon op Zand naar 
knooppunt 06.

Gedenkbos De Spinder (knp 06)
Gedenkbos De Spinder is een klein-
schalig, persoonlijk gedenkbos. Voor 

uw gedenkboom of ander 
gedenkmonument(je) is een eigen 
– met houtwallen afgeschermd – ruim veld 
van 15 vierkante meter beschikbaar tussen 
hoge, zondoorlatende bomen met volop 
privacy. Of je kunt een plekje kiezen bij 
een boom of een struik op een collectief 
veld. Het is ook een vrij toegankelijk mooi 
stukje bos om door te wandelen en tot rust 
te komen.

Voormalige militaire munitieopslag
Nadat de Tweede Wereldoorlog was beëin-
digd en de Koude Oorlog zich aandiende, 
werd een groot stuk bos in deze omgeving 
o.a. links en rechts van het Spinderspad ge-
bruikt als militaire opslagbasis (MOB). Hier 
werd munitie geproduceerd en opgeslagen. 
Als je goed kijkt, zie je langs de weg een 
aantal kale plekken met daartussen ber-
kenbomen. Hier stonden de gebouwen van 
de basis. De plek is nu dus teruggegeven 
aan de natuur, terwijl de sporen van het 
verleden nog zichtbaar zijn.

Spinderspad (knp 6 - 10)
Voor veel wat oudere bewoners uit deze 
omgeving is de naam ‘de Spinder’ onlosma- is de naam ‘de Spinder’ onlosma-‘de Spinder’ onlosma-de Spinder’ onlosma-’ onlosma-onlosma-
kelijk verbonden met de naam van de Til-
burgse vuilstortplaats die tientallen jaren 
via het Spinderspad te bereiken was. Deze 
vuilstort – die zich als een groene berg 
tientallen meters hoog aftekent tegen de 
horizon – is in de volksmond en later ook 
officieel	‘de Spinder’ gaan heten. Er is nu 
een ‘burgerwindpark’ gebouwd waar inwo-‘burgerwindpark’ gebouwd waar inwo-burgerwindpark’ gebouwd waar inwo-’ gebouwd waar inwo-gebouwd waar inwo- waar inwo-
ners kunnen investeren in windmolens om 
‘Spinderwind’ op te wekken.

Al in de 17de eeuw liep er een zandpad van 
de Kraaivenstraat in Tilburg door de Loonse 
Heide naar Loon op Zand. Tussenhandela-
ren uit Tilburg die de Tilburgse wollenstof-
fenindustrie	 van	 grondstoffen	 voorzagen,	
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lieten hun garens vaak in Loon op Zand 
spinnen, omdat het daar nog goedkoper 
kon dan in Tilburg. De zandweg tussen de 
twee plaatsen ging daardoor het Spinners-
pad heten, later het 
Spinderspad.

Het Blauwe Meer  
(knp 10)
Het is een voormalige 
zandwinning die het 
Blauwe Meer werd 
genoemd vanwege het 
heldere soms blauwe 
water. Het meer en 
het gebied er omheen 
wordt nu gebruikt als 
Experience Island.

De locatie voor ieder 
evenement of voor een 
dagje strand!! Het bij-Het bij-
na 50 hectare tellende 
terrein bevat dichte 
bossen, kraakhelder 
water en mooie stran-
den. Bij uitstek ideaal 
dus voor bijvoorbeeld 
bedrijfsevenementen, 
personeelsuitjes enz.

Leikeven en Plakke- en Plakke-
ven (t.h.v. knp 11)
Dit ven dankt zijn 
naam aan de afwate-

ringssloot die hier rond 1200 werd gegra-
ven. In het plaatselijk dialect noemden ze 
die ‘de laaij’, dat later verbasterde naar 
‘Leike’. Bij het Plakkeven is een uitkijk-Leike’. Bij het Plakkeven is een uitkijk-’. Bij het Plakkeven is een uitkijk-. Bij het Plakkeven is een uitkijk-
punt over het verscholen ven. In het vroege 
voorjaar is dit de plek waar de heikikkers 
zich voortplanten en de mannetjes enkele 
dagen blauw kleuren. Net als de kleine ka-
rekiet en tjiftjaf laat deze vogel zich hier 
in de zomer geregeld horen en zien. (info 
Natuurmonumenten)

Landgoed Huis ter Heide
De route loopt  steeds langs de randen van 
landgoed Huis ter Heide en met een beetje 
geluk (of pech?) kom je langharige natuur-
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beheerders tegen.
Op Huis ter Heide grazen het hele jaar door 
Schotse hooglanders. Deze prachtige run-
deren zijn erg belangrijk voor het gebied. 
Natuurmonumenten zet de dieren in, om-
dat zij met hun gegraas het halfopen land-
schap in stand houden en zorgen dat het 
niet dichtgroeit. Deze machtige dieren zor-

gen voor de mooiste foto’s, zeker 
als ze in het water staan. Hoewel 
ze er indrukwekkend uitzien, zijn 
ze erg zachtmoedig. Maar het 
blijven wilde dieren. Houd daar-
om altijd een gepaste afstand van 
ongeveer 25 meter aan. Zeker als 
er jongen in de buurt zijn.

Natuurbegraafplaats
Natuurbegraven Nederland en 
Natuurmonumenten zijn gestart 
met de werkzaamheden voor een 
natuurbegraafplaats in een deel 
van natuurgebied Huis ter Heide. 

Deze ontwikkeling zal de kwaliteit van het 
natuurgebied verbeteren, aldus Natuur-
monumenten. Het doel is een robuuster 
gebied met meer variatie, afwisseling en 
structuur in de bossen en graslanden.
Een natuurbegraafplaats is een natuurge-
bied waar mensen zelf kunnen kiezen voor 
een laatste rustplaats in de natuur. De 
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volledig ontwikkelde natuurbegraafplaats 
wordt	 in	 het	 voorjaar	 van	 2021	 officieel	
geopend. Huis ter Heide blijft openbaar 
toegankelijk voor natuurliefhebbers, wan-
delaars en omwonenden. De route loopt 
overigens niet over het gebied van de na-
tuurbegraafplaats.

Plan Lobelia (knp 66 - 65)
Het plan Lobelia was vroeger agrarisch 
maar is in de periode 1992-2010 door Na-
tuurmonumenten met behulp van Fuji om-
gevormd tot een prachtig natuurgebied 
met water waar reeën en vele vogelsoorten 
voorkomen. Dus vogelliefhebbers vergeet 
de verrekijker niet.

Dankzij het herstelplan Lobelia zijn de 
intensieve landbouwgronden in het zui-
delijke deel van landgoed Huis ter Heide 
omgetoverd tot een prachtig nieuw natuur-
gebied met natte heide en oude en nieuw 
uitgegraven vennen. Zo zijn de enige twee 
bij de ontginningen gespaard gebleven ven-
nen, het Leikeven en het Plakkeven, die al 
die jaren omgeven zijn geweest door in-
tensieve landbouw, in hun oude staat her-
steld. Het project is genoemd naar de daar 
vroeger uitbundig bloeiende waterlobelia. 
Dit plantje zorgde zomers voor onafzienba-
re, weidse witte vlaktes. De waterlobelia 
kwam veel voor maar was vrijwel verdwe-was vrijwel verdwe- vrijwel verdwe-

nen door verzuring. Nu is de lobelia weer 
terug.

Beklim het uitzichtpunt even en je hebt 
een prachtig gezicht op de omgeving. Een 
klein ommetje over het knuppelbruggetje 
kan ook. Door de lage waterstand ligt dit 
pad over het water helaas momenteel op 
het droge. We verlaten de vennen en wan-
delen richting De Moer.

De Moer (knp 85)
De Moer, een van de drie kerkdorpen in de 
gemeente Loon op Zand, gelegen op een 
kruispunt van wegen met lintbebouwing. 
De geschiedenis gaat terug tot in de 14e 
eeuw en De Moer dankt zijn naam aan de 
veengrond die hier voorkwam en de bij-
behorende turfwinning. In 1894 wordt De 
Moer een zelfstandige parochie die zich 
afgesplitst van de parochie St. Jans Ont-
hoofding in Loon op Zand. Café Restaurant 
’t Maoske, dat uit 1894 stamt als café, win-t Maoske, dat uit 1894 stamt als café, win-é, win-, win-
kel en smederij met de toen toepasselijke 
naam Café Kerkzicht. Maar al snel wordt de 
naam veranderd in ’t Maoske, vanwege de 
toenmalige eigenaar Tinus Maas die door 
de inwoners van De Moer “‘t Maoske” werd 
genoemd omdat hij zo’n klein vlug man-’n klein vlug man-n klein vlug man-
neke was.

Bij knooppunt 85 kan even van de route 
worden afgeweken om een rustpauze in 
te	lassen	bij	՚t	Maoske	tegenover	de	kerk.	
Mocht vanwege de corona de uitspanning 
nog gesloten zijn, er zijn voldoende open-
bare bankjes bij de kerk.
Vanaf knooppunt 85 kan de route volgens 
plan vervolgd worden door de noordelijke 
bossen van het landgoed Huis ter Heide. 
Maar als je dat te veel kilometers vindt 
worden, ga dan van knooppunt 85 recht-
streeks naar knooppunt 2. De parkeerplaats 
is daar vlakbij.

Ik wens je een gezellige wandeling.
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Wandelrondje Land van Kleef - Kraanvensche heide
Hierbij weer een wandeling ter inspiratie 
in deze coronatijd. Maar ook daarna blijft 
dit rondje de moeite waard om te doen. En 
een wandeling hoeft tenslotte niet altijd 
lang te zijn om van te kunnen genieten.

Deze ruim 6 km lange rondwandeling loopt 
door weer een ander bijzonder stukje Loon 
op Zand. De route maakt gebruik van de 
wandelknooppunten. 
•	Lengte: 6,1 km, maar is eenvoudig zelf in 

te korten of te verlengen.
•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: bosrijk, vogels, wild en 

paarden, heide en zand(grond).
•	Startpunt: Loon op Zand: kruising Ven-Loon op Zand: kruising Ven- kruising Ven-

loonstraat - Van Hornestraat. Ga het 
fietspad	 van	 de	 Waalwijksebaan	 op	 en	
loop	 via	 het	 fietspad	 tot	 knooppunt	 19	
(40 m na de zendmast) en ga daar rechts 
af richting knooppunt 24.

•	Met de klok mee lopen kan natuurlijk 
ook. Ga dan linksaf richting knp 01.

•	Knooppunten: 19, 24, 25, 14, 15, 13, 11, 
89, 17, 01, 19.

De route kan gemakkelijk worden uitge-
breid of ingekort aan de hand van het 
kaartje met de knooppunten. Bijvoorbeeld 
van knp 14 rechtstreeks naar knp 17.

Informatie voor onderweg

De Kerkenakker
Tussen knp 19 en knp 24 komt u langs een 
metalen monument op de De Kerkenakker, 
het historisch centrum van de Willibrord 
parochie. Ten noorden van het dorp Loon 
op Zand, achter Kampeerboerderij Land 
van Kleef en een honderdtal meters oos-
telijk van de Waalwijksebaan, ligt in het 
bos een paardenweide met in die weide 
een springberg. Deze weide, lokaal bekend 
als ‘de Kerkenakker’, met de aangrenzende 

zandwallen ten noorden en westen 
ervan, is een archeologisch monu-
ment en een belangrijke plaats voor de 
geschiedenis van Loon op Zand en omge-
ving. Zie website: parochiewillibrord.nl/
kerkenakker/
Hier bevond zich eeuwenlang de oude pa-
rochiekerk van Loon op Zand. Deze kerk 
was gewijd aan de heilige Willibrord (658-
739) die ook nu weer de patroon van de 

parochie is.
De oudste vermelding die we van deze kerk 
kennen, dateert van 1233. Hendrik I, her- Hendrik I, her-Hendrik I, her-
tog van Brabant, schonk toen aan de abdij 
van Tongerlo het recht om hier de pastoors 
te benoemen. Archeologisch onderzoek 
heeft laten zien dat op deze plek vrijwel 
zeker rond 1150 al een kerk stond.

Munitiedepot M.A.St.  
(Munitions Ausgabe Stelle)
Vanaf knooppunt 13 naar 11 naar 89 komen 
we regelmatig grote ronde kuilen tegen. 

 °Monument ter herinnering aan de plek waar de 
eerste parochiekerk heeft gestaan.
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Het zijn bomkraters.
Hier was in de Tweede Wereldoorlog een 
munitiedepot van de Duitsers verborgen in 

 °De bomkraters zijn nog steeds te zien.

de bossen. Het bestond uit 
vele bunkers, parkeerhavens, 
een kantine, een voetbalveld 
en zelfs een zwembad. Op 
het complex werd met name 
munitie voor de luchtmacht opgeslagen 
voor vliegveld Gilze-Rijen.

Op 5 september 1944 (Dolle Dinsdag) blie-blie-
zen de Duitsers het hele complex op, zon-
der dit overigens vooraf kenbaar te maken 
aan de lokale bevolking.
Een enorm gedonder en geknal was het 
gevolg waarbij de ramen tot ver in de om-ramen tot ver in de om-
trek sneuvelden.

Kraanvensche Heide
Even verder kunnen we nog genieten van 

het heideveld op de 
Kraanvensche Heide 
(tussen knp 89 en 17).  
Archeologisch onder-
zoek heeft hier neder-
zettingssporen uit de 
bronstijd en de vroege 
ijzertijd vrijgegeven.

Dit is ook het gebied 
waar tot aan de late 
middeleeuwen be-
scheiden boerenge-
meenschappen in be-
trekkelijke welvaart 
wonen, maar door 
overbegrazing en te 
vaak plaggen van de 
heide heeft het op-
rukkende stuifzandge-
bied de middeleeuwse 
dorpjes Efteling en 
Westloon bedolven. En 
daarna lopen we weer 
via knp 01 naar het be-naar het be-
ginpunt.

Ik wens je een enerve-
rende wandeling.
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Rondje Kraanven 5,5 km

Deze 5�5 km lange rondwandeling loopt 
door weer een ander bijzonder stukje 
Loon op Zand. De route maakt gebruik 
van de wandelknooppunten.

•	Lengte: 5,5 km, maar is eenvoudig zelf 
ook te verlengen.

•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: bosrijk, vogels, wild   

en zand(grond).
•	Startpunt: Loon op Zand.

Zet	je	fiets	neer	bij	knp	98	bij	de	bushalte	
Kerkstraat/Klokkenlaan en loop vandaar 
door de Bergstraat naar knp 90. (Dat is 
850	m	extra)	of	zet	je	fiets	bij	het	eerste	
bankje na Bergstraat 53 en loop langs de 
slagboom het wandelpadje op naar knp 90.
Knooppunten: 90, 06, 02, 79, 84, 83, 97, 
93, 90.
De route kan heel gemakkelijk worden uit-
gebreid of ingekort aan de hand van het 
kaartje met de knooppunten. Tegen de klok 
in lopen kan natuurlijk ook. Ga dan bij knp 
90 richting knp 93.

Landgoed Huis ter Heide  
Knp 02 - 79 - 84
Vanaf knp 02 lopen we door het bos langs 
de oostelijke rand van Landgoed Huis ter 
Heide. Na ongeveer een kilometer begin-
nen de stuifduinen, heuveltjes zand met 
bomen begroeid.

Deze stuifduinen zijn aangelegd in de ze-
ventiende en achttiende eeuw ter bescher-
ming van het landbouwgebied. Hierdoor 
zijn zij van grote cultuurhistorische waarde 
en bovendien zeer kenmerkend voor Loon 
op Zand. Halverwege tussen knp 02 en 
knp 79 steken we een zandpad met aan de 
rechterhand een hek en wildrooster.

Dit pad is de uitloper van de weg het 
Kraanven. We lopen net achter de laatste 
bebouwing langs minicamping De Kraan-
vensche Berg, Kraanven 41 van Jack en 
Hennie Huijben. Het Kraanven vormt een 
buurtschap, samen met de aangrenzende 
straten ՙBlauwloop՚	en	ՙDuikse	Hoef՚.

Informatie voor onderweg
Gedenkbos Spinder - knp 06
Het eerste stukje van de route van knp 90, 
06 tot knp 02 loopt in de buurt van of langs 
de Bergstraat.
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Het tracé voor de hoogspanningsmasten, 
zoals nu is ontworpen, gaat als het zo 
doorgaat over dit  uniek stuifduinengebied 
en de oude schuilkelder uit de Tweede 
Wereldoorlog die hier ligt op particulier 
terrein (Kraanven 22). Beide zouden met 
de aanleg van dit tracé verloren gaan. De 
schuilkelder is recent herontdekt. Geniet 
van het slingerend pad door de stuifduinen.

Dwarsbaan knp 84-83
Kort na knp 79 is alweer knp 84. Hier be-
reiken we de Dwarsbaan en gaan rechts 
af. Aan de overkant van de Dwarsbaan ligt 
het golfterrein De Loonsche Duynen, 95 ha 
groot. Voorheen het Efteling golfpark.

Verder naar knp 83. Daar op de kruising 
Dwarsbaan-Duikse Hoef ligt Open Door 
(links) en Hartenboeren (rechts). Open-
Door is een (t)huis voor kinderen en (jong-)
volwassenen met een lichte tot ernstige 
verstandelijke of meervoudige beperking.

OpenDoor is een kleinschalige woonvoor-
ziening en biedt naast logeren ook dag-
besteding en dagopvang. Duurzaamheid 
vinden zij belangrijk en komt terug via het 
speciale, bijna energie-neutrale gebouw 
en de focus op gezond eten.

Hartenboeren is het domein van Peter 
Timmermans en Angelique Verhoeven. Ze 

leven met het ritme van de seizoenen en 
met respect voor de natuur. Waarom? Het 
brengt rust, voldoening en levensgeluk. Zie 
voor meer informatie: hartenboeren.nl.
“Sinds maart 2020 vormen we een voor-
malige landbouwakker om tot voedselbos. 
Een voedselbos is een slim ontworpen eco-
systeem waar bomen, struiken en planten 
door elkaar heen staan. Een van de voorde-
len van een voedselbos is samen te werken 
met het land in plaats van tegen te wer-
ken en op die manier een nieuwe vorm van 
landbouw te ontwikkelen.

Hier wonen en werken we de komende ja-
ren. In een Mongoolse Yurt ontvangen we 

mensen die met behulp 
van de natuur willen 
herstellen of hun inner-
lijk leiderschap willen 
versterken. We doen dit 
voor mensen binnen een 
organisatie als wel voor 
particulieren. Voor ons 
gezin bouwden we een 
zelfvoorzienend Tiny-
House van natuurlijke 
materialen. We vangen 
ons	water	op	en	filteren	
het zelf in een gesloten 
systeem. We composte-

ren zo veel mogelijk en brengen dit terug 
op het land. We zijn niet aangesloten op 
het riool en maken geen gebruik van het 
waterleidingnetwerk”, zo is te lezen op de 
website. Weet u dat ook weer.

We gaan verder langs de rand van Het 
Loonsche Land als we van knp 83 naar knp 
97 - 93 lopen. Dan is het vanaf knp 93 nog 
maar een km voor we weer bij knp 90 zijn. 
Vergeet onderweg niet te genieten van het 
landschap dat afwisselend open en dan 
weer bebost is.

Ik wens je een fantastische wandeling.
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Wandelrondje Noorderbos - 6,6 km
Deze 6,6 km lange landelijke rondwande-
ling loopt door een ander bijzonder stukje 
Loon op Zand en Tilburg-Noord. De route 
maakt gebruik van de wandelknooppunten. 

Lengte: 6,6 km, maar is zelf in te kor- 
 ten of te verlengen;
Type:  Rondwandeling, gemarkeerd;
Kenmerk: Water, bosrijk, vogels, akkers;
Startpunt: Loon op Zand knooppunt 16  
 gelegen net voorbij de tuin  
 van Hydra 14.;
Knp: 16, 54, 56, 57, 23, 29, 27, 55,  
 16.

Informatie voor onderweg
Vanaf knp 16 naar knp 54 blijft u alsmaar 
de weg volgen. Negeer zijwegen. Na het 
oversteken van de Kasteelhoevenweg pas-
seer je al snel aan de rechterhand de ach-
terkant van Landgoed Sandtstaete. Dit 
landgoed is gelegen tussen de Kasteellaan 
en Moleneind. Het gebied heeft een groen 
karakter en kenmerkt zich door een afwis-
seling van bossen, bosjes, houtwallen, la-
nen, paden en weilanden. Het vormt een 
ideaal uitloopgebied voor bewoners van 
nabijgelegen woonwijken en voor recre-
anten, aldus informatie op de website. De 
oppervlakte van het gebied bedraagt circa 
15 hectare.

Bij de Udenhoutseweg gekomen rechtsaf 
en na 100 m bij knp 54 steek je de Uden-
houtseweg over en kort erna waterloop De 
Zandleij. Je loopt nu in het Noorderbos, 
een onderdeel van Landschapspark Pau-
wels.

De Zandleij begint hier in het tegenwoor-
dige Noorderbos ten noorden van Tilburg, 
waar zich een complex van vloeivelden be-
vindt. Deze zijn tussen 1919 en 1929 aan-
gelegd en dienden om het afvalwater van 
de stad Tilburg en zijn textielindustrie te 

zuiveren. De resten van deze wa-
terzuivering zijn nog steeds te zien.
Van hier uit stroomt het riviertje in noord-
oostelijke richting, door het natte en laag-
gelegen natuurgebied De Brand ten noor-
den van Udenhout, en vervolgens langs 
kasteel Zwijnsbergen bij Helvoirt. Daarna 
buigt de stroom zich in noordelijke richting 
en doorsnijdt de dekzandrug. Bij Cromvoirt 
komt de Zandleij uit in het Afwateringska-
naal	՚s-Hertogenbosch-Drongelen.

Tussen knp 54 en knp 56 kan de televisie-
toren Loon op Zand u niet ontgaan. Televi-
sietoren Loon op Zand is een 82 meter hoge 
betonnen toren met zendmast. De toren is 
in 1955-1957 als straalverbindingstoren ge-
bouwd in opdracht van de PTT ten behoeve 
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van televisie en telefonie. Sinds 1986 staat 
er een antennemast op de toren. De anten-
nemast was oorspronkelijk bedoeld voor 
gebruik door de regionale radio-omroep. 
Deze totaal 153 meter hoge constructie 
doet tegenwoordig dienst als zendmast 
voor omroepzenders en mobiel telefoon-
verkeer en een datacenter. De toren zelf is 
eigendom van Cellnex Telecom, dat onder 
andere ook de torens in Amsterdam, IJs-
selstein, Hoogersmilde en Rotterdam be-
heert. De mast op de toren is in 
handen van het bedrijf NOVEC. 
Vanaf de zendmast worden pro-
gramma’s uitgezonden van RA-
DIONL, editie Midden-Brabant, 
100%NL, Omroep Brabant, Ra-
dio Veronica en Radio 4 en de 
radio en televisiekanalen van 
Digitenne.

Vanaf knp 56 loopt u een stukje 
door het bos met geboortebo-
men.

Een geboorteboom brengt op symbolische 
wijze tot uiting dat elk kind moet kunnen 
opgroeien in een gezonde groene wereld. 
De geboortebomen blijven individueel her-
kenbaar door de registratie op een digitale 
kaart.

Knp 57, 23, 29, 27  
Het Noorderbos en de Noorderplas
In het Noorderbos ligt sinds 2003 een bij-
zonder recreatiegebied, waar mensen kun-
nen	wandelen,	fietsen	en	paardrijden.	Dit	
Noorderbos werd aangelegd op de voorma-
lige vloeivelden die ooit gebruikt werden 
als waterzuivering. Die functie is nog af te 
lezen aan dijken en ‘aquaducten’ waarover 
het water geleid werd. In het bos werden 
twee contrasterende bostypen aangeplant, 
een eikenbos en een gemengd parkbos met 
diverse boomsoorten.
De Noorderplas, waarvan het afgegraven 
zand is gebruikt voor de aanleg van de Til-
burgse tangent, heeft een belangrijke na-
tuurfunctie binnen dit gebied. Dit wordt 
bijvoorbeeld bewezen door het feit dat er 
broedende dodaarzen en ijsvogels zijn aan-
getroffen.	 Het	 Noorderbos	 vormt	 een	 di-
recte verbinding tussen Landgoed Huis ter 
Heide en De Brand en waardevolle fauna en 
flora	 uit	 deze	 natuurgebieden	 vinden	 ook	
hier een plek.

Na knp 27 steken we weer de Udenhoutse-
weg over richting knp 55 en belanden dan 
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op het Moleneind.
Waar nu de geboortebomen rechts staan, 
stond in 1832 een boerderij. De contouren 
van deze boerderij en het voormalige erf 
worden gemarkeerd door de geboortebo-
men: pruimenbomen en lijsterbes.
Deze verbinding door bomen geven het 
verleden een plek in dit vernieuwde land-
schap.

Op de het Moleneind, midden in landschaps-
park Pauwels, staat de Educatieve Boerde-
rij, als onderdeel van de Pauwelshoeve.
Hier bouwen vrijwilligers aan een natuur-
en-mensen-ontmoetingsplek in een ge-
varieerd landschap. Een oude stal wordt 
verbouwd tot ruimte voor cursussen, 
workshops en excursies. Rondom de hoe-
ve komen volop bloemrijke graslanden en 
bloemrijke akkers.

Het heet niet voor niets Educatieve Boer-
derij, want schoolklassen en andere be-
zoekers kunnen er van alles leren over 
duurzaamheid, natuur, landschap, cultuur-
historie, en natuurlijk over wol en schapen.

De Lachende Ooi
De boerderij is ook de thuisbasis van de 
schaapskuddes van De Lachende Ooi. De 
Lachende Ooi is gespecialiseerd in land-

schapsbeheer door inzet van schaapskud-
des in natuurterreinen in de meest brede 
zin van het woord. Begraasde terreinen zijn 
onder andere stuifzandheide, droge heide, 
vochtige heide, kapvlaktes, schraalgraslan-
den, dijken, golfbanen en stadsnatuur.

Op een mooi terrein naast de Pauwelshoe-
ve is AMO Moleneind gevestigd.
Amo biedt actieve, creatieve en uitdagen-
de buitenschoolse opvang en begeleiding 
aan kinderen uit het speciaal onderwijs en 
begeleiding voor jongvolwassenen met een 
(verstandelijke) beperking en/of gedrags- 
en ontwikkelingsproblemen.

Voor de activiteiten beschikt Amo over een 
kunstgras voetbalveld en een speelbos. 
Daarnaast worden ook activiteiten uitge-
voerd in de omgeving van Loon op Zand.

We vervolgen de weg over het Moleneind 
richting knp 16, passeren vakantiewoning 
Ons Binkje en Kerstbomenkwekerij Dinge-
mans, hebben een mooi zicht op de laatste 
uitbreiding van Loon op Zand en komen via 
de eerste bebouwing weer uit op de Hydra 
bij knp 16.

Ik wens je een geweldige wandeling.
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Rondje Stuifzand 6,9 km
Deze 6,9 km lange zeer afwisselende rond-6,9 km lange zeer afwisselende rond- km lange zeer afwisselende rond-km lange zeer afwisselende rond-zeer afwisselende rond-rond-
wandeling loopt weer door een ander bij- loopt weer door een ander bij-loopt weer door een ander bij-weer door een ander bij-door een ander bij-
zonder stukje Loon op Zand en de Loonse 
duinen.
Dit keer ook een stukje door het stuifzand 
met werkelijk miraculeuze vergezichten. 
De route maakt gebruik van de wandel-
knooppunten.

Lengte: 6,9 km, maar is zelf in te korten of 
te verlengen.
Tijdsduur: ongeveer 2 uur inclusief de no-
dige stops om te genieten onderweg. 
•	Type: Rondwandeling, gemarkeerd.
•	Kenmerken: bosrijk, vogels, stuifzand, 

weiden met koeien en paarden.
•	Tips: markeringen zijn soms niet meteen 

te zien. Kijk ook hoger of juist lager op 
(lantaarn)palen. Sommige houten paal-. Sommige houten paal- paal-
tjes zijn wat verborgen door begroeiing.
Zie je geen markering meer? Loop dan 
terug naar het vorige markeringspunt en 
probeer opnieuw. Meestal zie je dan dat 
je een aanwijzing over het hoofd hebt 
gezien.

•	Startpunt: Loon op Zand: Knooppunt 15. 
Deze knooppuntpaal staat een stukje 
voorbij Kloosterstraat 97 ter hoogte van 
het zandpad van de Ruilverkavelingsweg. 

•	Een mooi begin van de wandeling kan zijn 
bij het kunstwerk ‘De Zandkegel’ op de 
hoek Kloosterstraat-Ecliptica. Bankjes 
zijn aanwezig.

Knooppunten: 15� 21� 22� 23�18� 27� 28� 
26� 25� 24� 22� 21� 15.

Informatie voor onderweg:
Knp 15-22
Als je begint op de hoek Kloosterstraat - 
Ecliptica kun je het kegelvormig kunstwerk 
niet missen. Dit kunstwerk is een geschenk 
van aannemer Hoefnagel na de bouw van 
de (semi)-bungalows daar ter plekke. De 

kunstenaar die het heeft ontwor-
pen is echter voor de realisatie van 
het werk overleden en door een overigens 
vakbekwame lasser is het kunstwerk toen 
gemaakt. Het staat symbool voor de dui-
nen.

Jaren later heeft de politieke vereniging 
‘Voor Loon’ het initiatief genomen om de 
kale kegel opnieuw te laten schilderen en 
is het kunstwerk aangekleed met afbeel-
dingen van dieren en rondom plantjes die 
voorkomen in de Loonse duinen. Maar net 
als in de duinen is ook vergrassing hier een 
voorkomend probleem.
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Na knp 15 wordt    
Natuurpoort van Loon bereikt
Via	het	wandelpad	langs	de	fietsstraat	loop	
je	veilig	langs	de	fietsstraat,	waar	de	fiet-
ser met moeite ‘koning’ is, naar Natuur-
poort manege van Loon. Door de combina- combina-
tie van natuurpoort, herberg en manege is 
er voor ieder wat wils.

Vanaf hier kan gekozen worden uit verschil-hier kan gekozen worden uit verschil- uit verschil-
lende aangegeven routes door de Loonse 
en Drunense Duinen en stapt u meteen het 
natuurgebied in. De kinderen kunnen in de 
speeltuin spelen, en men kan genieten van 
een drankje en hapje in het eetcafé met 
ruim terras. Van hieruit kan het gebied te 
voet,	te	paard,	op	de	fiets	of	mountainbike 
verkend worden. Fiets of mountainbike hu-. Fiets of mountainbike hu-
ren? Ook dat kan bij Natuurpoort van Loon!

Knp 21, 22, 23, 18, 27
Dit gedeelte van het pad loopt door het bos 
via kronkelende smalle en dan weer bre-
dere paadjes met af en toe een omgevallen 
boom als obstakel.
Als je geluk hebt zie je een ree wegsprin-
gen of hoor je een specht kloppen. Let op 
bij het oversteken van de mountainbike-
route	 en	 het	 fietspad.	Na	 3	 km	bereik je 
het stuifzand.

Van knp 28 naar knp 26   
is ongeveer 1,6 km
Ongeveer halverwege is er een zitbank. 
Vanaf knp 28 heb je de meest prachtige 
vergezichten. Een uniek uitzicht op het 
landschap, op de ruiters in de verte, op de 
vrolijk rondrennende honden die hier op dit 
stukje zand beneden ons los mogen lopen.
Het	gebied	wordt	dan	ook	wel	de	̔ Brabantse	
Sahara՚	genoemd.

Natuurmonumenten zegt: “met een om-et een om-
vang van 465 hectare is het stuifzandgebied 
in Nationaal Park De Loonse en Drunense 
Duinen nog maar een fractie van wat het 



22

ooit is geweest. Slechts 270 ha. hiervan is 
nog actief in beweging.” Levend stuifzand 
komt in Nederland niet veel voor, en in Eu-
ropa al helemaal niet vaak. Met ‘levend’ 
wordt bedoeld: een gebied van zodanige 
omvang dat de wind vat kan krijgen en hou-
den op het zand, dat het zand in beweging 
kan komen en ‘leven’.

Toch wordt de oppervlakte stuifzand min-
der. Als er geen maatregelen worden ge-
nomen, zullen buntgras en zandzegge zich 
vestigen en met hun lange wortels het zand 
vasthouden. Dan kunnen ook mossen en 
korstmossen gaan groeien en vormen zich 
tapijten van bijvoorbeeld het roodbruine 
ruige haarmos. Als er eenmaal wat humus-
vorming heeft plaatsgevonden, kunnen ook 

pijpenstrootje en heide zich vestigen. En 
dan is de weg vrij voor struweel en bos.

Knp 25, 24 - 22
Vanaf knp 25 loop je in de Venloonstraat 
langs het private speelbos van kampeer-
boerderij Kuijpers en bereik je de eerste 
bebouwing in het Land van Kleef.

Knp 24 - 22
Via een pad door de weilanden met paarden 
en koeien kom je bij kampeerboerderij De 
Mussenberg aan de Berkenlaan. De Mussen-De Mussen-
berg is een groepsaccommodatie aan de 
rand van de duinen en beschikt over drie 
groepsaccommodaties met alle voorzienin-
gen en een groot buitenterrein met sport-
veld, een speeltuin, een kampvuurplaats 
en een privébos.

Aan de linkerkant 
passeer je Landgoed 
Duynstaete en villa 
’t Boshuys dat wat 
hoger gelegen is en 
uitkijkt over de om-
geving. Een klein een 
klein dierenbos met 
kippen, pauwen, een-
den, katten, hertjes 
en wallaby’s maakt 
een korte stop de 
moeite waard.
Snel daarna kom je 
weer terug bij Natuur-
poort van Loon en kan 
er worden uitgerust 
met een drankje.

Via het voetpad langs 
de Kloosterstraat loop 
je  weer terug naar 
het beginpunt van de 
wandeling.

Ik wens je een mooie 
wandeling.
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Loon op Zand ‘Wandelgemeente 2021’
De gemeente Loon op Zand heeft de titel 
wandelgemeente van het jaar 2021 gewon-
nen. Dat het mooi wandelen is in Loon op 
Zand en omgeving wisten wij al langer, 
maar dat blijkt nu anderen ook op te val-
len. De gemeenten zijn ter plaatse getest 
door de verslaggevers van ‘te voet’, die de 
mooiste wandeling in de gemeente hebben 
gelopen en die zowel gemeente als route 
hebben beoordeeld op diverse criteria.

De Loonse route is gekozen. Deze route 
gaat dwars door de Loonse Duinen en leidt 
je via intieme bospaden naar uitgestrekte 
vergezichten over de zandvlaktes en heide. 
De onderstaande informatie is afkomstig 

van website:   
bezoekdelangstraat.nl.

De volledige route kun je vinden op de 
website:
bezoekdelangstraat.nl/routes/33�27138/
wandelroute-de-loonse-en-drunense- 
duinen

Knooppunten:
Waar kun je een mooiere wandeling maken 
dan in De Loonse en Drunense Duinen? Dit 
Nationaal Park is ruim 7.000 voetbalvel-
den groot en kenmerkt zich door de grote 
diversiteit in het landschap. Je vindt hier 
enorme zandvlaktes, bossen, waterpartij-
en en paarse heidevelden.
Het prachtige natuurgebied wordt ook wel 
de	 ՙBrabantse	 Sahara՚	 genoemd.	 Kom	 tot	
rust op de enorme stuifzandvlaktes. De 
wind heeft er vrij spel en blaast moeite-
loos je gedachten weg, maar zorgt er ook 
voor dat het landschap steeds verandert. 
Dat, en het wisselen van het seizoen, ma-
ken ieder bezoek weer een nieuwe beleve-
nis. Verwonder je over de ondergestoven 
bomen en geniet van het prachtige uitzicht 
vanaf de duintoppen.

Halverwege de route zie je een aantal ob-
jecten die herinneren aan het explosieve 
verleden van het bosgebiedje de M.A.St. 
Deze voormalige Munitions Ausgabe Stelle 
van de Duitsers is op 5 september 1944 op-
geblazen. Met een smartphone kun je langs 
de route via QR-codes meer lezen over de 
bomkraters, de loopgraaf en andere nog 
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zichtbare elementen.
Misschien kom je ook de schaapskudde wel 
tegen. De schapen houden de heide kort en 
vreten jonge boompjes weg. Zo houden ze 
het gebied open en kleurt de heide elk jaar 
opnieuw prachtig paars in de maanden au-
gustus en september.
Rondom de duinen vind je gezellige hore-
cagelegenheden, waaronder de natuur-
poorten, herkenbaar aan de vier meter 
hoge sleutel; een mooi startpunt om je te 
laten informeren, de natuur te ontdekken, 
te ontspannen en lekker actief buiten te 
zijn.
Via	 een	 fijnmazig	 netwerk	 van	 wandel-
knooppunten loop je de mooiste routes, 
zoals deze 16 kilometer lange wandel-
route vanaf Natuurpoort Van Loon in Loon 
op Zand, met tussenstops bij de gezellige 
horecagelegenheden Bosch en Duin en De 
Roestelberg. Volg eenvoudigweg de knoop-
puntnummers op de paaltjes van het ene 
naar het andere genummerde knooppunt. 
De route leidt je met 
name over bospaadjes, 
vanuit waar je uitkijkt 
op de zandvlaktes en de 
heide. Voel je vrij om 
even van de route af te 
gaan en de zandvlakte te 
verkennen.

•	Je begint en eindigt je 
route bij Natuurpoort 
Manege Van Loon. Van-
af de ruime parkeer-
plaats stap je meteen 
het natuurgebied in. 
Terwijl de kinderen in 
de speeltuin spelen, 
geniet	je	na	afloop	van	
je wandeling van een 
drankje en hapje in het 
eetcafé met ruim ter-
ras.

•	Meerdaags verblijven? 

De herberg bied je de keuze uit hotelka-
mers, trekkershutten of een knus vakan-
tiehuis.

•	De route is volledig uitgezet op basis van 
het wandelknooppuntennetwerk. Volg 
eenvoudigweg de knooppuntnummers op 
de paaltjes, van het ene naar het ande-
re genummerde knooppunt. Je kunt ook 
het gpx-bestand downloaden en de route 
wandelen aan de hand van je smartphone 
of navigatiesysteem.

•	Lekker wandelen met de hond mag over-
al in De Loonse en Drunense Duinen, mits 
de hond aangelijnd is. Je hond los laten 
lopen mag wel in een hondenlosloopge-
bied. Het hondenlosloopgebied is vanaf 
Natuurpoort van Loon goed bereikbaar, 
+/- 20 min lopen (nabij Bosch en Duin).

•	Rustpunten zijn voorzien bij knooppunt 
31 (Bosch en Duin) en knooppunt 66 (De 
Roestelberg).

Ik wens je een inspirerende wandeling.


