Trage Tocht Giersbergen
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Loonse en Drunense Duinen en Helvoirtse Heide
We maken vanuit Giersbergen een korte, maar mooie en horecarijke wandeling langs de
randen van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. De route start in het pittoreske
gehucht Giersbergen, dat al 750 jaar oud is en bestaat uit enkele typisch Brabantse
boerderijen, stallen, schuren en schaapskooien. We lopen op de grens van de glooiende
bossen op de zandverstuivingen met zicht op het halfopen cultuurlandschap van akkers,
graslanden en boerderijen. Toponiemen als Helvoirtse Heide en Hooge Heide vertellen
dat hier vroeger uitgestrekte heidevelden waren. We wandelen een flink stuk over de
hoge dijk langs het Afwateringskanaal 's Hertogenbosch-Drongelen. Het Drongelens
kanaal werd rond 1910 gegraven om wateroverlast te voorkomen in de polders rond Den
Bosch. Tegenwoordig een oase van rust voor de wandelaar. Het laatste deel van de
wandeling gaat over kronkelende bospaadjes terug naar Giersbergen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats Natuurpoort bij De Drie Linden ga je linksaf over de
klinkerweg. Deze klinkerweg bij huisnummer 12 met een bocht naar links volgen. Gaat
over in een halfverharde weg. Meebuigen naar rechts. Weg naar rechts negeren. Je
passeert een bordje van Natuurmonumenten 'Loonse en Drunense Duinen'. Op een
driesprong met een pad naar links bij knooppunt (kp) 93 rechts aanhouden; je volgt het
pad in de bosrand. Steeds rechtdoor en zijpaden negeren. Verderop loop je langs de
bosrand. Nog weer verder ga je het bos in, dan wordt het een breder en zanderig pad. Op
de eerste kruising rechtdoor.
2. Op een volgende kruising bij kp 17 linksaf. Bij asfaltweg oversteken en rechtdoor over
brede grindweg richting restaurant Helvoirtse Heide. Voor het restaurant langs in de
richting van een houten hekje en een bordje van Natuurmonumenten. Je volgt via een
voetgangerssluis een grassig paadje tussen struiken. Bij een bank 'Natuur Doet Leven'
meebuigen naar rechts, het bos in. Op kruising met mountainbikepaadje linksaf. Met het
paadje meebuigen naar rechts. Je loopt dan in de bosrand. Verderop meebuigen naar
links en je komt uit in de bocht van een asfaltweg.
3. Hier ga je rechtsaf, een onverharde bomenlaan met aan je rechterhand open veld.
Deze bomenlaan uitlopen tot je uitkomt voor de dijk bij het kanaal. De dijk op en linksaf.
Bij de kruising met een weg en een brug het pad over de dijk vervolgen langs een bordje
van Waterschap Aa en Maas. Deze dijk blijven volgen tot je uitkomt bij een weg en een
witte brug. (Het laatste stukje over de dijk kan flink begroeid zijn. Daar kun je ook parallel
over het zandpad aan de linkerkant volgen tot de weg.)
4. Hier linksaf over het fietspad en direct weer naar rechts de weg oversteken. Je loopt
een bospaadje in langs een bordje van Natuurmonumenten. Dit pad op een driesprong
met een paadje naar rechts de dijk op met een bocht naar links blijven volgen. Op een
driesprong bij kp 72 rechtdoor. Je loopt in de richting van een metalen hekje. Door het
hekje en het bospad vervolgen. Alle zijpaden negeren en ook bij kp 73 rechtdoor. Na een
metalen hekje kom je op een kruising voor De Klinkert.
5. Hier rechtdoor langs het café, het wordt een bosweg. Zijpaden negeren. Op een Ysplitsing links aanhouden. Kort daarna op een driesprong rechtdoor. Een pad naar rechts
negeren. Even daarna ga je bij kp 77 rechtdoor. Dit pad blijven volgen, een pad naar links
negeren. Dan meebuigen met een bocht naar links. Even verder loop je langs een
bomenrij met aan je linkerhand open veld. Je volgt het pad met een bocht naar rechts.
Kort daarna op een driesprong linksaf langs een bankje aan je rechterhand. Gaat bij een
boerderij over in asfalt. Op een driesprong bij kp 99 rechtdoor richting Zorgboerderij
Giersbergen. Op een driesprong van klinkerwegen rechts aanhouden. De klinkerweg
volgen tot je weer terug bent bij De Drie Linden en de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Parkeerplaats Natuurpoort Herberg De Drie Linden, Giersbergen 8, 5151 RG Drunen
Lengte van de wandeling
9 km

Percentage verhard-onverhard
10%-90%
Horeca
Gasterij De Drie Linden, http://www.drielinden.nl/
Pannenkoekenhuis Helvoirtse Heide,
https://www.facebook.com/PannenkoekenhuisDeHelvoirtseHeide/
Eetcafé De Klinkert, http://www.eetcafedeklinkert.nl/

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-giersbergen/17855/ . 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.

