Struinen door de Babantse Sahara
Hart van Brabant
Deze pittige en avontuurlijke rondwandeling voert ons door het Nationaal Park De Loonse
en Drunense Duinen, één van de grootste en mooiste natuurgebieden van Nederland.
Met dertig vierkante kilometer levend stuifzand in is de 'Brabantse Sahara' bovendien
één van de meest uitgestrekte stuifzandgebieden van West-Europa. Het zand is afgezet
door poolwinden in de laatste ijstijd en eeuwenlang is het gebied bedekt door oerbos,
totdat de streekbewoners in de Middeleeuwen brandhout en landbouwgrond nodig
hebben. In de 14e eeuw laten de boeren er hun vee grazen op de heide waardoor de
grond uitgeput raakt. De wind blaast vervolgens steeds grotere zandvlaktes open. De
opmars van het stuifzand kan alleen tegengehouden worden door naaldbomen te
planten. Het gebied groeit dicht! Maar door het natuurherstelproject van
Natuurmonumenten is dit unieke stuifzandlandschap van de Loonse en Drunense Duinen
grotendeels teruggebracht naar een oorspronkelijke situatie. Door weer en wind heeft het
zand weer vrij spel gekregen! Bij vertrek vanuit Loon op Zand bereiken we door het Land
van Kleef de uitgebreide zandverstuivingen van de Brabantse Sahara. Hier voert de route
door het mulle stuifzand afgewisseld met bos en heidevelden en langs oases als
Uitspanning Bosch en Duin, Herberg De Drie Linden naar Café Restaurant De
Roestelberg. Het laatste traject gaat langs de IJsbaan door het bosgebied van de Loonse
Duinen en over de Kraanvense Heide terug te keren naar ons vertrekpunt in Loon op
Zand. Deze wandelroute vraagt door het open karakter van het landschap om een goed
oriëntatievermogen. Het gebruik de kaart is noodzakelijk en het gebruik van een GPS kan
hierbij uitstekend van dienst zijn! Maar ook bieden de groen-gele markeringen van het
wandelroutenetwerk onderweg steun.
Routebeschrijving
1. We vertrekken in Loon op Zand op het Oranjeplein bij Café Brasserie De Kiosk. Hier
staat ook een informatiepaneel van het Wandelroutenetwerk Loonse en Drunense Duinen
met KNP20. Langs winkelcentrum Looiershof slaan we meteen naar rechts de
Weteringstraat in, die overgaat in een voetpad langs de achterzijde van het kerkhof. Op
de Kamperfoelielaan wandelen we even naar links om met de bocht naar rechts de
Berkenlaan uit te lopen. Naar rechts en naar links langs Villa Le Blaireau volgen we nog
steeds de Berkenlaan. Voorbij groepsaccommodatie en vakantieboerderij De
Mussenberg nemen we in de bocht het zandpad rechtdoor langs de bosrand. We
betreden nu Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Op de kruising van
bospaden bij KNP23 gaat het rechtdoor naar het brede zandpad (Baden Powellweg). Hier
steken we over en vervolgen het zandpad langs KNP18 en KNP27. Het bospad maakt
een flauwe bocht naar links over een heuveltje om dan rechts aanhoudend langs de
bosrand op het fietspad uit te komen. Dit fietspad volgen we naar rechts. Even voorbij de
passage van de MTB-route wandelen we rechtuit tot we bij Café Restaurant Bosch en
Duin staan. Hier is opnieuw een informatiepaneel van het Wandelroutenetwerk Loonse
en Drunense Duinen met KNP30.
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2. Vanaf het infopaneel volgen we langs KNP31 het betonnen voetpad voorbij het
oorlogsmonument voor de veertien verzetsstrijders, die hier op 26 mei 1944 ergens
achter Bosch en Duin in de Loonse en Drunense Duinen zijn gefusilleerd. De verharding
leidt ons naar links naar een panoramisch uitzicht over het stuifzandgebied van De
Loonse en Drunense Duinen. Van hier volgen we de bosrand naar rechts op de
begroeide zandrug tot we bij KNP37 komen. Bij KNP37 betreden we naar links het
uitgestrekte stuifzandgebied en volgen zo'n 1500 meter de groengele markeringen door
het mulle zand richting KNP33. Belangrijk is hier om de groengele gemarkeerde
bermpalen, die steeds op een afstand van ongeveer 100 meter in het gebied zijn
geplaatst, goed te volgen. Kaart en GPS bieden hier extra hulp! Door het stuifzandgebied
onderlangs de Capucijnenberg voert de gemarkeerde route ons met een ruime boog
zuidoostwaarts tot bij KNP33. Hier gaat de route linksaf naar KNP34. Vanaf KNP34
opnieuw door het mulle zand in de richting van KNP80. Een korte klim naar KNP80 voert
ons naar het Varkensbos. Vanaf KNP80 gaat een bospad pal noordwaarts door het bos.
We passeren KNP79 en dalen langs een klein open veldje in het bos af naar KNP97. Hier
slaan we rechts tot aan KNP98, waar we rechtuit over een dijkje doorsteken naar het
fietspad. We volgen het fietspad naar links en bereiken onze volgende oase Herberg De
Drie Linden in het buurschap Giersbergen bij KNP91.
3. Vanaf KNP91 gaat de route naar links langs het Giersbergs Boerinneke en een tweetal
monumentale boerderijen: de Poorthoeve en de Maaihoeve. Tegenover het kunstwerk:
de 'Magneettafel' gaan we in de bocht rechtuit langs KNP99. Het asfalt gaat even
verderop over in een zandweg. Op de T-splitsing met KNP78 houden we rechts aan en
bereiken met de bocht mee het bosgebied aan de noordzijde van De Loonse en
Drunense Duinen vormt. Op de splitsing bij KNP77 kiezen we het bospad linksaf in de
richting van KNP20. Aangekomen op de splitsing bij KNP20 slaan we af naar links en
lopen zuidwaarts tot we na ongeveer 130 meter bij KNP36 aankomen. Hier op de kruising
van bospaden steken we schuin naar links over in de richting van KNP38. We volgen het
kronkelende bospad met de groengele markering tot op de splitsing bij KNP38. Het
bospad verloopt op dit traject voor een groot gedeelte parallel aan de MTB-route! Op de
T-splitsing bij KNP38 slaan we linksaf. Bij de MTB-route aangekomen steken we recht
over en beklimmen een steile zandduin. Boven naar rechts krijgen we panoramisch
vergezicht op de Brabantse Sahara.
4. Vanaf deze duintop betreden we het stuifzandgebied en begint een 'avontuurlijk' en pittig
traject door het mulle zand. We wandelen naar rechts en zijn helemaal aangewezen op
ons eigen oriëntatie gevoel! De groengele wegmarkeringen, die we steeds links van ons
houden, zijn hier leidraad. Langs de bosrand bij de dominante grove dennen aan onze
rechterzijde houden we rechts aan. Hierbij moeten we goed opletten dat we de bosrand
steeds aan onze rechterzijde blijven houden en de groengele markeringspalen voor ons.
Zo komen we op een punt waar na een heuveltje de route naar links afbuigt. Na 100
meter slaan we rechts af en volgen het zandpad tussen twee solitaire monumentale
eikenbomen door. Een goed oriëntatiepunt zijn nog enkele solitaire eikenbomen aan onze
rechterzijde in het uitgestrekte heideveld. Rechtdoor lopend bereiken we aan de bosrand
een imposante grove den, waar we 10 meter naar links doorsteken tot op een
beukenlaantje. De route gaat hier naar rechts. Bij het eerste bospad links bij KNP39
wandelen we naar links dit bospad in. Met de bocht naar links en verderop rechts komen
we voorbij een opvallende eik en bereiken we bij een houten hekwerk een met
prikkeldraad omheind open gebied. Tegen de klok in volgen we het smalle pad tot op een
sparrenlaantje bij KNP43. Hier gaat de route naar links en blijven het sparrenlaantje met

de bocht naar rechts volgen. Het bospad wordt verderop breder en met de bocht naar
rechts staan we na 200 meter op het fietspad bij een imposante beukenboom. Naar links
blijven we nu het fietspad volgen. Voorbij Recreatiepark Het Genieten gaat de route op
het fietspad in de haakse bocht naar rechts linksaf het zandpaadje in. Naar rechts komen
we aan de laatste oase: Café Restaurant De Roestelberg.
5. Tegenover Café Restaurant De Roestelberg gaat onze route bij het informatiepaneel van
het Wandelroutenetwerk Loonse en Drunense Duinen en KNP66 het bospad in richting
KNP9 langs de weilanden en door een groot beukenbos. Zo komen we aan het fietspad
met parkeerplaats (Waalwijkse Baan). Linksaf gaat het richting Kaatsheuvelse IJsbaan,
waar we op de noordelijke oever rond dit kunstmatige ven wandelen en links aanhoudend
op het brede bospad doorlopen tot aan KNP7. De afslag naar links negeren en het
bospad blijven volgen tot KNP4. Hier wandelen we rechtsaf en volgen het bospad tot
KNP3. Op het laatste traject hebben we de MTB - route aan onze rechterzijde. Op het
verharde fietspad (Eftelingsestraat) staan we bij het Vredesmonument voor de
oorlogsslachtoffers 1940-1945. Het fietspad volgend naar links slaan we na een kleine 50
meter het ruiterpad rechtsaf in bij de groengele markering. We komen langs KNP11 en
wandelen rechtdoor naar KNP89. Hier steken we het asfalt (Hooispoor) over en staan nu
op de Kraanvense Heide. De route voert ons langs de heide naar KNP17en met de klok
mee naar de zuidzijde van dit kleine heideveldje met enkele solitaire eiken. Linksaf
houden we koers naar KNP19. Na bijna één kilometer leidt de groengele route ons rond
een krater, die wellicht ook een overblijfsel is uit de laatste dagen van WOII als de
munitieopslagplaats tot ontploffing wordt gebracht. Waar de gemarkeerde route naar links
afslaat wandelen we rechtdoor en bereiken de eerste huizen van Loon op Zand aan de
Van Hornestraat. Deze steken we over en door de Strieckenlaan en Tuinstraat bereiken
we het centrum van Loon op Zand waar we bij Café-Brasserie De Kiosk het eindpunt
bereiken van deze rondwandeling.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
20 km
Onverhard: 95%
Verhard: 5%
Start- en eindpunt
Café De Kiosk
Oranjeplein 20A
5175 BE Loon op Zand
Openbaar vervoer
Bushalte Lijn 136
Ecliptica of Kerkstraat
Loon op Zand
Parkeren
Parkeerplaatsen
Weteringplein 1
5175 BZ Loon op Zand
Horeca onderweg
oCafé De Kiosk, Oranjeplein 20A, 5175 BE Loon op Zand
oBrasserie Bosch en Duin, Schoorstraat 50, 5071 RC Udenhout
oHerberg De Drie Linden, Giersbergen 8, 5151 RG Drunen
oCafé Restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, 5171 RL Kaatsheuvel

Charles Aerssens leidt je aan de hand van 13 wandelingen door het hart van Brabant. De
wandelgids met deze 13 wandelingen is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig (www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

