Groene Woud kuiertocht
Oisterwijk – zaterdag 4 januari 2020
Parkoersbouwer: Martien Habraken en Ton Vissers
Start: Restaurant bij Robèrt, Almystraat 14
Openbaar Vervoer: Station Oisterwijk ligt aan de spoorlijn tussen Tilburg en
Boxtel. Het station ligt op 5 min lopen vanaf de start. Vanaf het station is de route gepijld naar de start.
Auto: Komend van de N65: Volg de ANWB-borden KVL-terrein; Neem de afslag Oisterwijk naar de
Pannenschuurlaan; Neem op de rotonde de 2e afslag Links naar de Bedrijfsweg; Neem bij de volgende
rotonde de 1e afslag naar de Nijverheidsweg; Volg de borden parkeren KVL (Keuken van Leer).
Parkeren: Kunt u bij de KVL (Keuken van Leer), als u de route voor de auto volgt komt u vanzelf op dit
parkeerterrein terecht. Op het moment van schrijven was het ter plaatse een grote bouwput. Het kan daarom
zijn dat de aanrijroute net iets anders loopt.
De Kampina is een gevarieerd natuurgebied met uitgestrekte heide, dennenbossen en vele vennen, zoals het
mooie Belversven. Het landschap wisselt voortdurend, van bos naar open heide en van vennen naar
stuifzandheuvels.
Als je een blik op de kaart werpt, kun je een historische padenstructuur ontdekken. Candidus ten Brink kocht
hier in 1847 namelijk heidegebied om er een houtplantage van te maken. Voor het aan- en afvoeren van de
bomen liet hij paden aanleggen in de vorm van een kruis. Candidus was een zeer gelovig man en hij gaf de
paden (dreven) de naam van heilige vrouwen: Melanie, Maria en Niana (Anna). De cultuurhistorie van het
gebied is mede door de lanen zichtbaar gebleven, maar dat de natuur in al die jaren de ruimte heeft gekregen,
zal duidelijk te zien zijn op deze route!
De Oisterwijkse vennen, wie kent ze niet. De ontstaanswijze van de vennen is niet in alle gevallen geheel
zeker, maar aangezien er in de directe omgeving zowel beekdalen liggen als stuifzandgebiedjes wordt
aangenomen dat er zowel uitgestoven laagten als stroomdalvennen bij zijn. Wat opvalt, is de variatie tussen
de vennen. Enkele namen van vennen die we zien: het Staalbergven en Witven. Bovendien zijn er ook nog
eens veel naamloze kleine vennetjes. Het Klompven, dat aan de rand van de bebouwing ligt, is door
mensenhanden gemaakt maar deelt met de 'echte' vennen dezelfde venige bodem zodat het in sommige
opzichten heel natuurlijk aandoet. De vennen Witven en Van Esschenven zijn ontstaan door winderosie, wat
volgt uit hun ligging in westzuidwest-oostnoordoostelijke richting. De vennen zijn schilderachtig en
aantrekkelijk door hun beboste, grillige of rechte oevers, de eilandjes die er in liggen en de begroeiing met de
geurige gagel. De Oisterwijkse bossen hebben een voor Nederland respectabele leeftijd. Toch staat ook wel
vast, dat delen van het bos eerst heide zijn geweest.
Bij het Achterste Goorven zien we een verhard pad. Een gedenkpaaltje maakt duidelijk dat dit in opdracht van
de Duitse bezetters verhard is met puin uit het gebombardeerde Rotterdam. Het pad diende om een
munitieopslagplaats te kunnen bereiken.
Heilige Eik De kapel is toegewijd aan O.L. Vrouw van de H Eik. Het miraculeuze Mariabeeld dat hier
oorspronkelijk stond staat nu in de Oirschotse Petruskerk. Het is een laat middeleeuws beeldje dat in de 15de
eeuw door herders werd gevonden. Zij plaatsten het beeldje in een eik. Al gauw werden er wonderen mee in
verband gebracht, waardoor de devotie groeide en het beeldje in een houten kapel geplaatst werd. De huidige
stenen kapel dateert van 1906. Langs de Heilige Eik loopt ook een leuke bedevaartsroute die we helemaal
lopen.
Beerze De naam Beerze werd al in 1545 gebruikt door keizer Karel V. De Beerze loopt voor een groot deel
door natuurgebieden en heeft dan ook op veel plaatsen haar oude meanderende loop behouden. Wel zijn op
een aantal plaatsen omleidingen aangelegd. In de periode 1990 – 1999 is bij Viermannekesbrug een
overstromingsgebied voor de Beerze gerealiseerd van zo’n 50 hectare Het gebied staat ongeveer 3 maanden
per jaar onder water. Aan de Beerze staat één watermolen, namelijk de Spoordonkse Watermolen en we
lopen er nog langs ook.
In de Beerze is een vistrap te vinden die tijdens het voorlopen totaal niet te gebruiken was vanwege de te
droge bedding, hopelijk is dit tijdens het voorlopen niet meer het geval. Ook zijn we tijdens het voorlopen een
heel leuk WS-waardig bruggetje tegengekomen. Gezien de gevarieerde omgeving waar we doorheen lopen is
deze route zeer de moeite waard om te lopen.
Cijfers: In Ermelo waren er 384 wandelaars. Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan even op onze site
onder informatie.

Gedecoreerden: Wilma
Berben-Segers voor
6000 km en Arjen van
Heeringen voor 5000 km;
Knorretje bracht in
Ermelo 23,75 Euro op.

Martien krijgt voor zijn kuiertocht in Oisterwijk
Van de wandelaars die komen een waar huldeblijk
Knorretje loopt mee
En glundert voor twee
Want met een zeer goed gevuld buikje voelt hij
zich rijk

Dit keer hebben we drie jarigen: Wim Brooijmans, Martinella Rayer en Wilma Thoonen van harte
gefeliciteerd met je verjaardag.
Volgende wandeltocht
In het spoor van Floris V – 18 januari 2020, Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14, 1406 TK Bussum.
Openbaar Vervoer: Station Bussum-zuid ligt aan de spoorlijnen Amersfoort-Amsterdam en UtrechtHoofddorp. Vanaf het station (zijde groot parkeerterrein) is de route gepijld naar de start en ligt op ca 600 m
vanaf de start.
Auto: Vanuit Amsterdam (A1)/ Almere (A6): Houd bij knooppunt Muiderberg Amersfoort (A1) aan. Daarna als
hieronder.
Vanuit Amersfoort (A1)/ Utrecht (A27)/ Flevoland (A27) Houd bij knooppunt Eemnes Amsterdam (A1) aan.
Neem afslag 7 Bussum/Naarden; 1e afslag LA Amersfoortsestraatweg;
1e afslag RA Ceintuurbaan; LA bij rotonde Bussummergrindweg en RA 1e afslag Struikheiweg.
Parkeren kunt u bij de startlocatie.
Vooruitblik Bussum
Onze volgende wandeltocht is vanuit Bussum. De wandeltocht vertrekt vanuit Sportcentrum Zandzee, vanaf
hier lopen we door de bebouwde kom naar het grootste heidegebied van het Gooi. Eerst Bussumerheide
geheten later overgaand in de Westerheide. Daarna lopen wij over het ecoduct Laarderhoogt naar Laren.
Voordat wij in de bebouwde kom van Laren bij de soeppost komen lopen wij nog door het voor het publiek
opengestelde Landgoed Larenberg.
Na het verlaten van het fraaie landgoed kunt u een paar honderd meter verder, halverwege het eerst volgende
fietspad, het landhuis zien liggen.
Na de rust bij de soeppost in het centrum van Laren gaat de 40 km via de villawijken van Laren en Blaricum
over de Tafelbergheide richting Huizen. Na afwisselende stukken door achtereenvolgens de natuurgebieden
Ericaterrein, Limitische Heide en Naarder Eng met heide, bos, zandverstuiving en akkerland komen de 40 km
lopers aan bij de Haven van Huizen.
Na de horecarust lopen we langs de oever van het Gooimeer, de voormalige Zuiderzee. Aan de overkant ziet
u de bebouwing van Almeree. Vervolgens lopen wij weer landinwaarts door de Naarder Eng en de
buitenplaats ’t Graeveveldt naar de twee kleine hedegebieden: Nieuw Bussumerheide en Vliegheide. Na deze
twee heidevelden komen wij in het fraaie bos Bikbergen aan. Daarna steken wij de drukke Crailoseweg over
en komen aan bij de Blaricummerrheide. Op de Blaricummerheide bevindt zich een schaapskooi. Deze heide
steken wij dwars over en komen via de villawijken van Laren weer aan bij de koffiepost.
Na de koffiepost lopen de 40 km lopers samen met de 20 km-lopers door het centrum van Laren langs de
Brink, de Rooms Katholieke Sint Jansbasikliek, de winkelstraten met de dure modewinkels, langs de enige
molen van het Gooi en de Laarder Eng naar SV Laren voor de fruitpost.
Na de fruitpost gaan wij over de A1 naar de grote heidegebieden Zuiderheide en Westerheide. Als wij de
heide verlaten, komen wij op de grootste natuurbrug van Europa, de Zanderij Crailoo. Het 2e ecoduct van
vandaag. Vervolgens lopen wij de laatste kilometers via Spanderswoud en Franse Kampheide terug naar de
finish.
Bestuur
Helaas hebben we nog steeds geen voltallig bestuur. We zijn erg blij met onze nieuwe penningmeesters maar
missen een lid ter ondersteuning van de secretaris. Graag iemand die houdt van schrijven. Het maken van
deze info’s, schrijven van wandeldagverslagjes, bijhouden archief etc. Kan tot je taken behoren, dit alles in
overleg met de secretaris.
Willem heeft onlangs het voorzitterschap weer op zijn schouders genomen. Het is de bedoeling dat we door
zoeken naar een opvolger. We bieden een ruime inwerktijd. Wie gaat ons helpen? In september 2020 komt er
nog een plek vrij voor een algemeen bestuurslid. Informatie over deze vacatures is te verkrijgen bij Willem
Ruis of een van de andere bestuursleden.

