Trage Tocht Weebosch
Auteur: Rutger Burgers
Cartierheide en Holle Witrijt
In de Brabantse Kempen op de grens met Belgisch Limburg verwacht je bos en
boerenland. Deze Trage Tocht vanuit Weebosch bij Luyksgestel voldoet helemaal aan
die verwachting. Vanuit het dorpje lopen we tussen de akkers in noordwestelijke richting
het bos in. Want allereerst zoeken we de mooie Cartierheide op. De halfopen heide is
vernoemd naar de Luikse jonkheer Emile de Cartier, die dit gebied in 1863 kocht. Een
mooi aangelegd berkenlaantje doorsnijdt de heide, die door de familie als jachtterrein
werd gebruikt. Het laantje op een dijkje leidt langs een gegraven ven, het 'Pannegoor'.
Vanaf het begroeide dijkje kon men ongezien op eenden en andere watervogels in het
ven jagen. In de droge zomer van 2018 is het ven veranderd in een steppe, maar na een
nat najaar laven de meeuwen zich weer in het ven. Vervolgens doorkruisen we de heide
over een ruime zandweg, die op de kaart wordt aangeduid als de Bredasebaan. Geniet
van de vergezichten, maar ook van de vlinders, de spechten en de reeën. We lopen om
buurtschap Witrijt heen en kruisen het weggetje de Holle Witrijt. Aan het eind houden we
steeds de akkerrand aan, gewoon omdat de rand van bos en boerenland zoveel
wandelvreugde biedt.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de uitgang van het parkeerterrein bij de kerk aan het Charles de Backerplein
rechtsaf en gelijk de eerste straat linksaf, Spaarnrijt. Je verlaat de bebouwde kom van
Weebosch. Voor huisnummer 14 rechtsaf, onverharde weg. Bij een bolvormige boom
buigt de weg naar links. Je loopt tussen velden door. Aan het eind linksaf, onverharde
weg. Einde akker, vlak voor kruising met fietspad, rechtsaf, onverharde weg. Even verder
loop je evenwijdig aan het fietspad. Op driesprong met bank rechtsaf, pad aan bosrand.
Op driesprong rechtdoor, pad aan bosrand vervolgen. Aan het eind van het open veld het
zandige pad naar links volgen, het bos in. Op driesprong met wandelknooppunt (kp) 65
rechtdoor. Pad rechtdoor volgen, zijpaden negeren. Het pad buigt naar rechts. Op
kruising met asfaltpad en zandweg (kp 64) ga je rechtdoor, bospad. Op kruising van
paden rechtdoor. Aan het eind linksaf, bospad. Op een driesprong rechtdoor. Je passeert
een heideveld aan je rechterhand. Ga aan het eind linksaf en neem het eerste pad
rechtsaf. Volg deze zandige weg steeds rechtdoor, zijpaden negeren. Je passeert en
komt uit op een asfaltweg.
2. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, bospad Staatsbosbeheer. Volg dit pad steeds
rechtdoor en negeer zijpaden. Aan het eind voor een heideveld rechtsaf, zandpad naast
fietspad. Neem het eerste pad linksaf de heide op, terrein gemeente Bladel. Het pad buigt
naar iets naar rechts. Vlak voor een bank een bocht naar rechts volgen. Even verder op
ruime driesprong linksaf, pad over een heideveld en even verder het bos in. Aan het eind
linksaf langs een afsluitboom en het zandpad rechtdoor volgen. Het pad buigt wat naar
rechts. Daarna het pad met een knik naar rechts en naar links volgen. Op een ruime Ysplitsing linksaf, door een metalen klaphek een begrazingsgebied op, zandig pad over de
hei. Aan je rechterhand zie je een plas op de hei. Het zandpad wordt een plankenpad.
Waar de planken ophouden volg je het pad haaks naar links. Rechts van het smalle pad
ligt een grote plas, al dan niet verdroogd. Aan het eind van het pad ga je door een houten
wandelsluis.
3. Voorbij wandelsluis bij kp 60 rechtsaf, zandige weg. Volg de zandweg of het
naastliggende pad rechtdoor over de heide. Aan de rand van de hei passeer je een
veerooster of klaphek. Direct daarna op kruising van paden linksaf. Je passeert een
afsluitboom en volgt het smalle bospad langs een bank. Het pad volgt de bosrand, heide
aan linkerhand. Op een viersprong bij kp 54 schuin links aanhouden, pad aan de
heiderand. Fietspad oversteken en zandig pad rechtdoor volgen. Op een viersprong bij kp
55 schuin naar rechts langs paaltje '5 Brandweer'. Op kruising rechtdoor en daarna ook
op driesprong rechtdoor. Neem daarna het eerste pad linksaf, tevens ATB-route. Waar de
ATB-route naar rechts buigt ga je rechtdoor, bospad vervolgen. Voor een open veld buigt
het pad naar rechts en naar links. Je volgt het pad naar rechts, langs een open veld aan
je linkerhand.

4. Einde pad rechtsaf, bosweg en de bocht naar links volgen. Op vijfsprong met kp 87
linksaf, neem dus niet het ATB-pad. Neem daarna het eerste smalle pad linksaf, bospad
met markering gele driehoek. Het pad komt uit bij een asfaltweg. Steek de weg schuin
naar rechts over en ga op halfverhard pad rechtsaf. Even verder linksaf langs metalen
afsluitboom, bospad. Je kruist een ATB-pad en gaat direct daarna linksaf, bosweg. Volg
de bosweg steeds rechtdoor. Op viersprong rechtdoor langs afsluitboom en direct daarna
op kruising ook rechtdoor, onverharde weg tussen de velden. Aan het eind op ruime
driesprong rechtsaf, pad aan de bosrand (als je hier linksaf gaat kom je uit bij de
Negende Zaligheyt). Op splitsing rechts aanhouden, bosrand. Volg het pad haaks naar
rechts en verderop naar links, nog steeds aan de bosrand.
5. Neem dan het eerste pad linksaf, bospad. Volg het pad rechtdoor, ATB-route. Einde
pad linksaf, bosweg. Neem dan het eerste bospad rechtsaf. Op splitsing voor een open
veld rechts aanhouden en de akkerrand volgen. Het pad buigt haaks naar links en volgt
daarna de bosrand met een ruime bocht naar rechts. Waar de witrode route naar rechts
buigt ga je rechtdoor, pad langs open veld. Op kruising van paden linksaf, pad tussen de
velden door. Op ruime driesprong rechtdoor, pad met bos aan linkerhand. Verderop loop
je het bos in. Volg het pad rechtdoor tot het eind bij de bebouwing. Op asfaltweg schuin
naar rechts en aan het eind linksaf richting Luyksgestel, stoep rechts van weg. Op
driesprong rechtdoor richting Eersel naar de kerk van Weebosch, de bushalte en de
parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Kerk van Weebosch, Weebosch 75, 5571 LW Bergeijk
Parkeren
Parkeerterrein aan het Charles de Backerplein achter de kerk.
Openbaar vervoer
Bushalte Weebosch, Kerk, lijn 272 vanaf busstation Eersel of vanaf halte Boscheind in
Luyksgestel (niet op za en zo). Naar Eersel en Luyksgestel vanaf station Eindhoven.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
Bij begin- en eindpunt in Weebosch eetcafés Het Heuveltje www.cafeheuveltje.nl en 't
Kroontje, www.hetkroontjeweebosch.nl; na 12 km Herberg De Negende Zaeligheyt, ca.
400m van de route, www.negendezaeligheyt.nl
Percentage verhard-onverhard
5%-95%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rutger Burgers, zie voor meer
info www.routewerk.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en gpstrack te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/trage-tochtweebosch/17783/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen en
aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina of op info@routewerk.nl

