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Plantloon, Achterste Hoeve en Drongelens Kanaal
We maken een mooie Brabantse wandeling aan de rand van het Nationaal Park Loonse
en Drunense Duinen. Vanaf de rand van Waalwijk lopen we direct door het groen en
langs plassen naar het uitgestrekte natuurgebied. De route gaat over een bijzonder
bomendijkje langs de rand van landgoed Plantloon. Verderop komen we in het
kleinschalige coulisselandschap van de Achterste Hoeve. We genieten van de stilte, van
mooie eiken- en beukenlanen en van een prachtige langgevelboerderij. Volgt een traject
door gemende eiken-dennenbossen. Bij Giersbergen komen we weer in een meer open
landschap en bij Herberg De Drie Linden is het goed rusten en pannenkoeken eten. We
steken door naar het Drongelens Kanaal. De laatste kilometers wandelen we over
onverharde paden hoog boven op de dijk langs dit verstilde kanaal. De passage langs de
Baardwijkse Overlaat, een fraai natuurgebied tussen Waalwijk en Drunen in maakt deze
route af. De Baardwijkse Overlaat functioneerde om het water van de Maas op te vangen
in tijden van overstromingen. Hierdoor ontstonden plassen en is trekpleister voor
amfibieën geworden.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je linksaf naar de stoplichten. Bij stoplichten weg oversteken
en aan de overkant linksaf op het fietspad. Bij de stoplichten voor het fietspad rechtdoor
en dan direct rechtsaf, asfaltwandelpad. Kort daarna bij knooppunt 62 linksaf, onverhard
pad richting bankje. Nu op een driesprong rechtsaf. Met het pad meebuigen naar links,
bospaadje. Dit pad steeds blijven volgen tot het eind. Daar ga je rechtsaf. Dit pad langs
de plas steeds blijven volgen tot je uitkomt op een kruising met een grindpaadje bij een
open grasvlakte. Hier ga je rechtsaf. Je hebt dan de plas aan je rechterhand. Je komt uit
in de bocht van een asfaltweg. Hier rechtdoor.
2. Bij knooppunt 59 en reeks houten paaltjes ga je linksaf, een verhard wandelpad.
Direct meebuigen naar links, opnieuw langs een plas aan je rechterhand. Op Y-splitsing
rechts aanhouden langs de plas richting brug. Bij de brug op kruising rechtdoor, asfaltpad
vervolgen. Op driesprong bij knooppunt 60 linksaf. Kort daarna op volgende driesprong
rechtsaf. Nu ga je op een splitsing van asfaltpaden rechtdoor, onverhard paadje omhoog
langs houten paal Holland-Brabant. Aan het eind rechtsaf.
3. Dit paadje over een dijkje krap 500 meter steeds blijven volgen, zijpaden negeren.
Met het pad meebuigen naar links bij de rand van een woonwijk. Je loopt het pad uit en
komt uit op een breed bospad. Hier rechtdoor. Nu neem je het eerste pad naar links bij
knooppunt 56. Doorlopen tot een kruising met een brede boslaan. Hier rechtdoor langs
een bordje ‘Stiltegebied’. Je komt bij knooppunt 51 op een splitsing. Links aanhouden
langs een voetgangerspassage en over een bruggetje. Deze lange rechte eikenlaan
volgen tot het eind. Daar, bij knooppunt 48 rechtsaf, een breder bospad. Je komt uit in de
bocht van een ander bospad. Daar ga je linksaf en direct een ruiterpaadje naar rechts
negeren. Je loopt over een brede beukenlaan. Op een schuine kruising linksaf. Je
passeert even verder een bordje ‘Stiltegebied’. Je passeert rechts en links boerderijen.
4. Dan op een kruising rechtdoor. Op een driesprong rechtsaf. Meebuigen naar links. Je
kruist een ruiterpad en een asfaltfietspad en je gaat rechtdoor, een smal bospaadje
tussen dennenbomen. Aan het eind kom je uit op een breder bospad. Hier ga je linksaf.
Je kruist een fietspad en direct daarna een onverhard pad en je gaat rechtdoor. Nu op
een driesprong rechtsaf. Deze brede boslaan helemaal uitlopen. Aan het eind bij
knooppunt 41 rechtsaf en direct weer linksaf, brede zandweg met naastliggend fietspad.
Voorlopig alle zijpaden negeren. Doorlopen tot je een huis passeert aan je linkerhand. Bij
knooppunt 40 rechtdoor. Even daarna waar het fietspad met een flauwe bocht naar links
gaat, loop je rechtdoor langs een houten voetgangerssluis, een bospaadje. Dit pad
steeds blijven volgen, alle zijpaden negeren. Je komt weer uit op de zandweg met
fietspad.
5. Hier ga je rechtsaf. Even daarna op kruising bij P-21228/01 rechtdoor. Nu ga je even
daarna op een volgende kruising schuin rechtsaf, een breed pad langs

brievenbusnummer 93. Een pad schuin naar links negeren. Bij knooppunt 75 rechtdoor.
Daarna bij knooppunt 76 ook rechtdoor. Nu op een kruising met een breder bospad
rechtsaf, ook ruiterpad. Je passeert Huis Het Witmeer aan je rechterhand. Op een Ysplitsing na dat huis links aanhouden. Direct daarna een pad naar links negeren,
rechtdoor. Op een driesprong met een pad naar rechts ga je rechtdoor. Kort daarna bij
knooppunt 77 een paadje naar rechts negeren en opnieuw rechtdoor. Dit pad met
bochten blijven volgen. Een smal paadje naar rechts naar boven negeren. Aan de
rechterkant bouwland. Je komt uit het bos en je loopt tussen de velden. Het pad met een
bocht naar rechts volgen. Even daarna op driesprong bij knooppunt 78 linksaf langs een
bankje. Deze zandweg uitlopen. Gaat over in asfalt. Bij knooppunt 99 en bij weg naar
rechts ga je rechtdoor.
6. Even verder op de splitsing voor zorgboerderij ga je rechtdoor richting Giersbergen
nummers 9-11-15, een klinkerweggetje langs boerderijen. Op splitsing bij knooppunt 91
en de Drie Linden rechtdoor over de klinkerweg langs de Drie Linden. Je passeert een
grote parkeerplaats aan je linkerhand. Bij knooppunt 90 klinkerweg met een bocht naar
links volgen. Gaat over in een onverharde weg. Deze weg met bochten blijven volgen. Op
een driesprong linksaf, een breed karrenspoor tussen de velden. Je komt bij een
asfaltweg.
7. Hier rechtdoor, onverharde weg langs een rij bomen aan je rechterhand. Aan het eind
rechtsaf, grassig pad langs bomenrij aan je linkerhand. Dit pad met een bocht naar links
volgen langs de bosrand. Het pad gaat verderop het bos in. Nu op de eerste kruising
linksaf. Op een driesprong rechtsaf. Aan het eind linksaf. Nu het eerste pad naar rechts
negeren. Een pad naar links negeren. Je passeert twee akkers aan je linkerhand. Hierna
neem je het eerste pad naar rechts. Nu neem je het eerste pad naar links. Dit pad
uitlopen tot een asfaltweg. Bij de asfaltweg en knooppunt 19 rechtsaf over het fietspad.
Doorlopen tot de brug.
8. De brug over en direct na de brug linksaf bij P-21998/001 de weg oversteken. Je
passeert een slagboom en je volgt een onverhard pad langs het Drongelens Kanaal aan
je linkerhand. Doorlopen tot de eerste brug, asfaltweg oversteken (linksaf voor horeca) en
rechtdoor het pad langs het kanaal vervolgen. Je volgt het pad langs het kanaal nog krap
3 km. Doorlopen tot een metalen hek. Daar ga je via het klaphekje weer terug naar het
pad langs het Kanaal. Je loopt langs de Baardwijkse Overlaat. Nu opnieuw doorlopen tot
een metalen klaphekje. Je passeert dat hekje en je komt uit bij een drukke verkeersweg.
Je gaat linksaf over het fietspad de brug over. Direct daarna bij fietswegwijzer verder
rechtdoor over het fietspad. Even verder en je weer terug bij de bushalte Overlaatweg.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Waalwijk, bushalte Overlaatweg.
Parkeren
In de buurt van de bushalte langs de Eikendonkweg of in Giersbergen een grote
parkeerplaats. Begin dan in de routebeschrijving onder punt 6.
Openbaar vervoer
Buslijn 302 of 136 van/naar station Den Bosch, alle dagen van de week.
Lengte van de wandeling
16 km.

Horeca onderweg
Giersbergen, Herberg De Drie Linden, http://www.herbergdedrielinden.nl/index.php.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

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-waalwijk/15222/ . 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.

