
Osst Brabantse heidetocht – zaterdag 25 februari 2023 
Parkoersbouwer: Roel van Rijn, Mike Bertrand, Wendy Willemsen en Mitchell 
Perdon 

Start: Postduivenvereniging De Blauwe Duif, Landweerstraat Zuid 128b, 

5349 AK Oss. LET OP: hier kunt u alleen contant betalen. 
Openbaar Vervoer: Station Oss ligt aan de spoorlijn Tilburg - Nijmegen, het station ligt op 1,5 km afstand 
van de startlocatie. Vanaf het station staan er pijlen naar de start. 

Parkeren: Deze startlocatie ligt in een bedrijventerrein. Parkeren op eigen gelegenheid. 

Wandeltocht vanuit Oss 
Voor de Osst Brabantse Heidetocht zijn we te gast in Oss. Deze stad is gelegen in het oostelijke gedeelte 
van Noord-Brabant. 

Leuk om te vermelden is dat Familie Zwanenberg in 1850 een slagerij opende. Samen met slagerij Hartog, 
werd de basis gelegd voor Unox. In 1937 zag Unox als merk het licht. Over de naam doen verschillende 
verhalen de ronde. De één zegt dat Unilever en Oss in Engels (ox) de basis vormen van de naam Unox. 
De ander zegt dat werknemers de naam hebben bedacht. In 1957 komt de 1e soep in blik en sinds 1960 is 
Unox sponsor van de jaarlijkse Nieuwjaarsduik in Scheveningen. 

We lopen in oostelijke richting en passeren een rotonde waar een beeld van een Os op te zien is, als 
verwijzing naar de stad. De Maashorst zal de hele tocht centraal staan. We gaan over de Herperduin. Het 
gebied staat voornamelijk vol met bomen, zandvlaktes en heideplanten. De Maashorst is het leefgebied 
van Taurossen, Wisenten en Exmoor pony’s. Als u de Wisenten en Taurossen tegenkomt, loop er dan in 
een grote boog omheen.  

Op de Herperduin volgen we een gedeelte van de huifkarroute. Na het verlaten van de Herperduin komen 
we aan bij de soeppost. Als u langs de zijkant van de soeppost kijkt, ziet u een oorspronkelijke hooiberg.  

Na de soeppost gaan wij in zuidelijke richting en steken via de fietsbrug de Rijksweg over om onze route te 
vervolgen. Kort na de oversteek zal de 20 kilometer ons verlaten, en zal de 30 en 40 kilometer haar weg 
vervolgen richting het volgende deel van de Maashorst: Kanonsberg. Deze heeft zijn naam te danken aan 
Napoleon die hier veel kanonnen opstelde omdat hier vroeger een grote verbindingsweg lag.  

Kort na Kanonsberg splitst de 30 km af, die we later terug zien. We gaan over de Slabroekse Heide en 
lopen door de bossen naar het opnieuw ingerichte begrazingsgebied, waar we langs lopen. Wij vervolgen 
de route door de bossen en lopen naar Zeeland, waar we bij de Pannekoekenbakker onze horecarust 
kunnen nemen. 

Na de rust lopen wij door de bossen via de wandelpaden richting het begrazingsgebied op de Maashorst. 
We lopen door de Maashorst en de Schaijkse Heide. Vlak voor de Schaijkse Heide voegen de wandelaars 
op de 30 km zich weer bij de 40 km, die net een doorsteek heeft gemaakt van Kanonsberg naar de 
Schaijkse Heide. Op de Schaijkse Heide zitten voornamelijk Exmoor pony’s te grazen. We vervolgen de 
route weer in noordelijke richting.  

Na de Schaijkse Heide zullen de oplettende wandelaars nog een grote kuil zien aan de linkerzijde. Dit komt 
doordat de Maashorst loopt over een aardbreuklijn die loopt vanaf Roermond tot nog voorbij de Maashorst. 
Daarna lopen we voornamelijk in noordelijke richting. Na de koffie lopen wij in de richting van Heesch en 
komen uit bij een gebied genaamd Bomenpark.  

We lopen langs paalgraven, een oude begraafplaats. Hier ziet men meerdere palen rechtop staan. Deze 
graven zijn een reconstructie van de oude graven die hier in de omgeving zijn ontdekt. In de omgeving is 
een begraafplaats met paalgraven ontdekt dat nog vele malen groter is dan het grafveld dat u vandaag te 
zien krijgt. Er is vastgesteld dat de oorspronkelijke paalgraven dateren uit de periode tussen 2000 jaar v.C. 
en 500 jaar v.C. In die tijd werden de overledenen meestal gecremeerd en de resten begraven in een urn 
op een heuvel gemarkeerd met een paal.  

Na het Bomenpark lopen wij via de bewoonde wereld vanuit Heesch richting Oss. De fruitpost is bij DFM 
tuincentrum. Daarna gaan we naar de finish.  

Gedecoreerden 
Knorretje bracht 
in Arnhem-zuid 
49,80 Euro op. 

 

Cijfers: In Arnhem-zuid 
waren er 474 
wandelaars. 

 

Jarig 
Vandaag is 
Piet Zwikker 

jarig 



Vorige wandeltocht 
Vanuit Arnhem-zuid liepen we langs de Nederrijn om terug te gaan langs de andere kant. Daar hebben we 
vanaf Wageningen de heuvelrand gezien. We liepen over de Wageningse Berg, door Oranje Nassau’s 
Oord, door Renkum en door het de uiterwaarden naar Kasteel Doorwerth. We hebben er een heerlijke 
horecarust gehad en liepen daarna door de heuvelrand en over Landgoed Duno. Vervolgens gingen we 
met de pont naar de overzijde van de Nederrijn, daar kregen we nog een koffiepost met fruit en liepen we 
terug naar de finish. We hadden een beetje mist en af en toe een zonnetje. 

Volgende wandeltocht 
Woerdense Poldertocht – 11 maart 2023, Careyn Weddestein, Utrechtsestraatweg 50, 3445 AS Woerden. 

Openbaar Vervoer: Station Woerden, ligt aan de spoorlijn Utrecht – Rotterdam/Den Haag en Leiden – 
Utrecht. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Parkeren : Parkeerterrein rondom Careyn Weddesteyn, in de wijk of anders bij P&R Houttuinlaan 2, 
Woerden en ligt op ca 1 km afstand tot de start (P&R Spoorlaan kost 1,75 Euro/uur). 

Vooruitblik Woerden 
Het is al weer een tijd geleden dat wij een wandeltocht organiseerden vanuit Woerden. De vorige keren 
waren in de 1e en 27e serie. De Woerdense Poldertocht gaat door het staatsliedenkwartier en door de 
spoortunnel. We lopen langs de nieuwbouwwijk Waterrijk en krijgen uitzicht op de Cattenbroekerplas. We 
gaan naar het Harmelen en wandelen over een onverharde kade, de Hollandse kade.  

We gaan door het buitengebied van Harmelen en steken de Oude Rijn over via de Haanwijkersluis en 
volgen het Jaagpad langs de Oude Rijn, dat herinnert aan de trekschuitvaart. De Oude Rijn was vanouds 
een belangrijke handelsroute. We gaan door buurtschap Geestdorp waarna de 20 km wandelaars terug 
gaan. De 40 km gaat verder over het oostelijke gedeelte van de Houtdijk. Via buurtschap Gerverscop 
wandelen we over een mooie, onverharde kade met wijds uitzicht over de landerijen. Vervolgens klimmen 
we een hek over en via een weiland komen we uit in buurtschap Teckop. We gaan langs een paar oude 
monumentale boerderijen en komen uit bij het recreatieterrein het Oortjespad en maken een ronde om 
recreatieplas De Eend, gaan over het golfterrein en over het terrein van de kinderboerderij. We komen uit 
op de Mijzijde in Kanis. Er is een lus van 7 km voor wandelaars waardoor er een keuze is tussen 42 en 35 
km.  

We gaan langs diverse boerderijen op de Mijzijde en komen uit op de Grechtkade, een jaagpad langs de 
Grecht. Het graspad langs de Grecht ligt een stuk hoger wat een wijds uitzicht oplevert. We blijven zicht 
houden op de Sint Hippolytuskerk in Kanis en komen via een weiland terug bij de horecarust. Dan gaan we 
naar het zuiden naar het dorp Kamerik. We gaan langs de Hervormde kerk en gaan door een weiland, over 
een betonpad en erf van een melkveebedrijf. Na de Mijzijde lopen we door het Brediuspark met 
monumentaal groen, fruitboomgaarden, natuur en historische gebouwen. 

Daarna gaan we door het historische centrum van Woerden. We lopen langs de watertoren en krijgen een 
leuke slinger door het centrum langs Molen De Windhond, de katholieke Heilige-Bonaventurakerk en gaan 
daarna langs het Kasteel van Woerden terug naar de finish. 

Vacatures 
We hebben dringend nieuwe vrijwilligers nodig voor onderstaande vacatures: 

 Chefkok 
 Reserverijder aanhangwagen 
 Bestuurslid 

Voor meer informatie zie de laatste Special Info, spreek één van de bestuursleden aan in Oss, of een 
mailtje naar WS78.info@gmail.com onder vermelding van ‘vacature’! Dan wordt er zo spoedig mogelijk 
contact opgenomen. 

Lustrum 
Op 22 april vieren we ons 45-jarig bestaan. Het wordt een feestelijke dag met een speciale jubileumtocht 
en afsluitend voor de leden een koud/warm buffet. Op die dag is het mogelijk om 4 afstanden te lopen, 9 
km, 20 km, 40 km, 45 km. 

Deelname aan de tocht en/of het buffet is voor leden gratis wanneer men zich aanmeldt uiterlijk zaterdag 
11 maart. Daarna kan er nog wel aangemeld worden voor de wandeltocht. Aanmelden kan via email 
WS78.info@gmail.com onder vermelding van “Lustrumtocht en/of buffet”. Ook ligt er een inschrijflijst bij de 
boetiek na afloop van de tocht. Gratis deelname is niet mogelijk bij inschrijving via de digitale link. 

Website 
Onze webmaster ontvangt graag  foto- of gewone verslagen van de tochten! We stellen het erg op prijs 
wanneer deze gedeeld worden met de leden. Ze worden dan geplaatst op de website. Voor een kijkje zie 
vorige tochten op de website. 


