Trage Tocht De Mortelen
Auteur: Rob Wolfs
Brabants coulisselandschap
We wandelen door bosjes en over bomenlanen, langs houtwallen, dwars door moderne
verruigde weilanden, langs akkers, sloten en beekjes. We zien onderweg het mooie witte
kasteel Heerenbeek, dat begin 20e eeuw in handen was van de adellijke familie
Coehoorn en we komen langs een enkele fraaie langgevelboerderij. Deze wandeling door
natuurgebied De Mortelen is bijzonder door de rust en de stilte, het afwisselende
coulisselandschap en de prachtige voetpaadjes. Het gebied is ouderwets kleinschalig. De
naam 'mortelen' duidt op weke, zachte grond. De Mortelen maakt deel uit van het
Nationale Landschap Groene Woud.

versiedatum: 28-02-2018

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats voor café Vingerhoeds rechtsaf over het fietspad en even
verder links de weg oversteken en een halfverhard karrenspoor in. (Of als je op de
parkeerplaats staat achter het café, direct de weg oversteken en een halfverhard
karrenspoor in). Bij de asfaltweg linksaf. Nu neem je de eerste onverharde weg naar
rechts langs een bordje ‘Opengesteld’, een grasweg aan het begin. Dit pad langs akkers,
weilanden en bosjes steeds met bochten blijven volgen. Aan het eind op driesprong links.
Een pad naar rechts negeren. Op volgende driesprong ook rechtdoor. Bij asfaltweggetje
rechtsaf. Op driesprong rechtdoor. Nu de eerste onverharde weg rechtsaf, De Hedingen.
Even voor het eind van deze weg rechtsaf, een bospaadje in. Met een bocht naar links
volgen en het wordt een smal voetpaadje. Dit paadje met bochten steeds blijven volgen.
Op het eind wordt het pad weer breder en komt uit bij een asfaltweg met fietspad.

2. Hier oversteken en rechtdoor een onverharde weg in, Oude Steeg. Direct links
aanhouden, een brede zandweg langs de bosrand. Een pad schuin naar rechts negeren.
Nu het eerste pad naar links. Het pad versmalt en loopt langs een sloot aan je linkerhand.
Het pad wordt weer breder. Aan het eind ga je rechtsaf op een brede onverharde weg
met een naastliggend fietspaadje. Deze weg ruim 1 km blijven volgen. Vlak voordat de
weg uitkomt bij een asfaltweg in een bocht naar links ga je rechtdoor een grassig bospad
in. Aan het eind iets naar links kom je uit op een asfaltweg.

3. Daar ga je iets naar rechts en even verder waar de Coehoornweg met een bocht naar
rechts draait, ga je linksaf bij een informatiepaneel en P-20745, een onverharde weg. Je
kruist de Herenbeekloop en gaat rechtdoor. Op driesprong bij P-20582 rechtdoor. Je
passeert een bordje ‘Opengesteld Heerenbeek’ en je gaat rechtdoor langs een houten
afsluitboom. Je loopt tussen houten paaltjes door en op de driesprong daarna rechtdoor
in de richting van een huis. Voor het huis met de grindweg meebuigen naar rechts.
Tussen houten paaltjes door en dit pad steeds rechtdoor blijven volgen. Na een houten
afsluitboom kom je uit op een asfaltweggetje.

4. Hier linksaf. Waar de weg een bocht naar links maakt, neem je de eerste onverharde
weg naar rechts. Op een kruising met een asfaltweg rechtsaf, Huiskenshoek. Aan het
eind links en even verder de eerste onverharde weg rechtsaf, een grasweg met bomen
aan je rechterhand. Verderop loop je tussen hoge populieren aan weerskanten van de
weg. Aan het eind bij een asfaltweg rechtsaf. Vrijwel direct daarna rechtsaf, een
onverharde weg. De asfaltweg oversteken en rechtdoor, de onverharde weg vervolgen.
Je passeert een bordje ‘Opengesteld Mortelen’. Even daarna ga je direct voor een aarden
dam tussen een sloot linksaf over een graspad langs een sloot aan je rechterhand). Het
pad buigt iets naar links naar een klaphekje. Door het klaphekje en de linkerkant van het
weiland aanhouden. Ter hoogte van een poel in het midden naar de rechterkant van het
weiland. Aan het eind naar rechts in de richting van een klaphekje. Door het klaphekje en
je volgt een paadje tussen eikenbomen. Na een informatiebord kom je uit op een
asfaltweg.

5. Hier ga je linksaf. Vrijwel direct weer naar rechts via een draaihekje een weiland in. Je
loopt midden door het weiland en koerst dan op de rechterhoek naar een draaihekje.
Door het hekje heen en je volgt een smal graspad. Opnieuw door een draaihekje een
weiland in en dwars over het weiland heen naar een volgend draaihekje. Je komt uit op
een graspad langs een sloot, hier rechtsaf. Dit paadje komt uit bij een asfaltweggetje en
een bank. Hier ga je linksaf. Aan het eind rechtsaf, Oude Steeg, een onverharde weg. Op
een Y-splitsing links aanhouden, nu Echteldonkse Steeg. Je neemt nu het eerste
grassige pad naar rechts, tussen een bosje en een boomkwekerij in. Aan het eind links
aanhouden in de richting van de asfaltweg. Dan ben je weer terug bij Café Vingerhoeds.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Café Vingerhoeds, Oude Grindweg 90, 5688 MB Oirschot.
Openbaar vervoer
Zonetaxi vanaf station Boxtel.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
alleen aan het begin- en eindpunt Café Vingerhoeds, cafevingerhoeds.nl
Percentage verhard-onverhard
10%-90%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-de-mortelen/12499/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

