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Munseheide en Brobbelbies
Het natuurgebied De Maashorst is, mede onder invloed van de mensen die hier
eeuwenlang woonden en werkten, een zeer gevarieerd gebied geworden. Lang geleden
stroomde de rivier de Maas hier. Het water liet grote hoeveelheden grof zand en grind
achter. Toen er een aardbeving plaatsvond, werd de bodem omhoog geduwd. Zo\'n
omhoog geduwd gedeelte noemen we een horst. De Maashorst is het grootste
aaneengesloten natuurgebied in Brabant dat bestaat uit naaldbossen, heidevelden,
stuifduinen, beekdalen en akkers. We starten bij Natuurcentrum Slabroek, dat is
gevestigd in een oude boerderij. De route gaat voor 100% over onverharde paden. We
wandelen over de heidevelden Kanonsberg, Munse Heide en Schaijkse Heide (ook wel
Brobbelbies genoemd). De laatste twee zijn ingericht als begrazingsgebieden, waar we
Schotse hooglanders, IJslandse pony's, Europese moeflons, schapen en paarden tegen
kunnen komen. Aan het eind van de route lopen we over de Slabroeksche Bergen, een
mooi slingerpad over een stuifduincomplex.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de weg en je gaat linksaf over een voetpad
parallel aan de weg. Nog een stukje over de asfaltweg tot het Natuurcentrum en daar
linksaf, onverharde Zevenbergseweg. Deze brede zandweg met fietspad volgen en na
ruim 600 meter op een kruising linksaf, Keltenweg, brede zandweg. Je neemt nu het
eerste smalle bospaadje naar rechts. Dit paadje met bochten steeds blijven volgen. Ook
op kruising rechtdoor. Je komt weer uit op de brede zandweg met fietspad. Hier ga je
linksaf. Op een kruising bij een paddenstoel N3 rechtdoor, eerst even een stukje asfalt.
Een weg naar links, Loo, negeren en rechtdoor. Je passeert een langgevelboerderij aan
je rechterhand. Weg naar rechts, Palmenweg negeren.
2. Rechtdoor langs de parkeerplaats en langs een metalen afsluitboom, een bospad.
Direct daarna op een kruisinkje rechtdoor. Op een volgende kruising bij een paal met gele
pijl in een groen vlak linksaf, een smal slingerpaadje. Op een kruising rechtdoor het
slingerpaadje vervolgen. Verderop het paadje met een bocht naar rechts vervolgen. Op
een kruising rechtdoor. Je gaat een klaphek door en komt op de Munseheide. Je gaat
rechtdoor, een smal paadje over de hei. Een fietspad oversteken en het smalle paadje
over de hei vervolgen. Je passeert diverse kruisingen en je loopt door tot het eind voor
een bosje. Hier ga je linksaf. Vrijwel direct daarna neem je het eerste pad naar rechts,
door het bosje heen. Je komt in een meer open gedeelte en je blijft dit slingerpaadje
volgen. Je gaat een veerooster over en je loopt in de richting van een bankje. Op een Ysplitsing even voor dat bankje rechts aanhouden, een smal slingerpaadje bij paal met
gele kop. Op de eerste schuine kruising ga je rechtsaf bij een paaltje met gele kop, een
breder pad.
3. Nu op een grote kruising linksaf, een brede bosweg. Een pad naar links negeren en
daarna op een vijfsprong het tweede pad naar rechts in de richting van twee hekken. Je
gaat het metalen klaphek door en loopt rechtdoor, een brede bosweg. Op twee kruisingen
rechtdoor. Op een derde kruising aan de rand van een vergrast heideveld rechtsaf. Je
loopt langs en in de bosrand. Je neemt nu het eerste pad naar links dwars het heideveld
over. Aan het eind rechtsaf, een smal pad parallel aan een breder pad aan je
rechterhand. Je loopt rechtdoor langs een meertje en je vervolgt het smallere pad. Op
een kruising met een fietspad rechtdoor. Je gaat een houten klaphek door en rechtdoor.
Zijpaden negeren en rechtdoor. Je komt langs een open vlakte te lopen en je loopt in de
richting van een afsluitboom. Je loopt langs die metalen afsluitboom en je komt uit op een
brede zandweg.
4. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je na ca. 350 meter het eerste pad naar links. Je gaat
door een metalen klaphekje, je passeert een bordje 'begrazingsgebied' en volgt een smal
paadje. Op kruising met een breed pad rechtsaf. Kort daarna op een Y-splitsing het brede
pad rechts aanhouden. Dit pad blijf je volgen tot een klaphek. Direct na het klaphek ga je
rechtsaf. Je komt uit op een ander pad. Hier ga je linksaf langs de bosrand. Dit pad
helemaal uitlopen. Aan het eind linksaf, een grasbaan met naastliggend fietspad. Op
kruising met fietspad bij wegwijzer, banken en knooppunt 51 rechtsaf tot maart 2017 in
verband met afsluiting wengebied voor Wisenten. Zie verder aan het eind onder punt 5,
waar je uitkomt op de oorspronkelijke route.

(Op kruising met fietspad bij wegwijzer en banken rechtdoor, grasbaan met fietspad
vervolgen. Even voor een paar hekken, bij knooppunt 51, rechtsaf een pad over de open
vlakte. Aan het eind voor een sloot linksaf. Aan het eind naar rechts en even daarna weer
linksaf, een breed graspad. Je neemt na ca. 350 meter bij markeringen het eerste pad
naar rechts dwars over het veld naar de bosrand. Aan het eind voor de bosrand linksaf.
Een smal paadje naar rechts negeren bij een paaltje met een oranje kop. Op een Ysplitsing rechtdoor en even daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden. Kort daarna op
een driesprong rechtsaf. Vennetjes aan je linkerhand en steeds dit pad volgen.)
5. (Je gaat een metalen klaphekje door en je loopt rechtdoor het bos in. Op de eerste
kruising bij knooppunt 5 rechtdoor. Je gaat door een klaphekje, kruist een smal paadje en
gaat rechtdoor. Kort daarna op de volgende kruising rechtsaf. Aan het eind linksaf en
fietspad oversteken. Dan neem je het eerste pad naar rechts. Met dit pad meebuigen
naar links. Op een driesprong met rechtdoor een heel smal paadje meebuigen naar
rechts. Aan het eind van dit pad bij knooppunt 25 ga je even naar links en direct daarna
rechtsaf, een breed pad met een smal paadje ernaast aan de rechterhand in de richting
van een slagboom. Na het passeren van die slagboom een fietspad en zandweg
oversteken en rechtdoor langs een houten afsluitboom, de) Keelweg. Een pad naar
rechts negeren. Fietspad oversteken en dan op een kruisinkje rechtsaf en direct daarna
ook weer op twee kruisingen achter elkaar rechtdoor.
6. Je passeert daarbij een infobord over de Maashorst en je gaat omhoog een paadje op
dat over een heuvelrug loopt. Dit paadje blijf je ruim 800 meter steeds rechtdoor over de
heuvelrug vervolgen. Je daalt dan weer af naar beneden. Je gaat dan rechtsaf en direct
daarna op een kruising linksaf, een paadje tussen smalle boompjes. Vrij kort daarna op
de eerste kruising rechtsaf. Aan het eind even naar links en direct daarna weer naar
rechts. Dit pad volgen tot een asfaltweg. Asfaltweg oversteken en rechtdoor langs een
metalen afsluitboom, een brede bosweg. Nu ga je op een kruising rechtsaf bij knooppunt
57, een pad dat licht omhoog gaat. Op een driesprong bij knooppunt 54 rechtdoor. Je
gaat een bruggetje over en je vervolgt het pad steeds tot je weer terug bent bij de
parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Natuurcentrum Slabroek, Erenakkerstraat 5, 5388 SZ Nistelrode.
Parkeren
parkeerplaats aan de Slabroekseweg/Maashorsterweg, vlakbij het Natuurcentrum.
Openbaar vervoer
geen OV (aanlooproute vanuit Nistelrode ruim 2 km, zie kaart).
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
alleen aan het begin- en eindpunt Natuurcentrum Slabroek.
Percentage verhard-onverhard
0%-100%

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-maashorst/14180/ . 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.

