De Helvoirtse Heideroute
Hart van Brabant
Deze rondwandeling voert ons door het oostelijk deel van Nationaal Park De Loonse en
Drunense Duinen. Het is een rustig en minder bezocht bosrijk gebied met enkele
verborgen kleine stuifzandgebieden. Aan de zuidrand ligt het natuurontwikkelingsgebied
Hengstven, waar ontgonnen landbouwgebied wordt teruggebracht tot een halfnatuurlijk
open landschap met vennen, grazige vegetatie en opgaande begroeiing van ruigten,
struweel en een enkel bosje. Aan de westzijde van het buurtschap Distelberg vinden we
de oorspronkelijke Helvoirtse Heide, een deels open landbouwgebied dat zich uitstrekt tot
aan het Afwateringskanaal van 's Hertogenbosch naar Drongelen.
Vanaf de start bij de Rustende Jager gaat de route door het nieuwe
natuurontwikkelingsgebied Hengstven naar het bosgebied rondom het voormalige
Landgoed De Guldenberg met vrij toegang op wegen en paden. Vervolgens wandelen we
naar het buurtschap Distelberg om dan langs het meest oostelijke duingebiedje van de
Loonse en Drunense Duinen richting de Helvoirtse Heide te gaan. Door het bosrijke
gebied van de Zwarte Berg en de Hooge Heide met nog een tweetal stuifzandgebieden
keert de wandelroute terug naar het vertrekpunt. Op dit laatste traject door het stuifzand
kunnen de groengele markeringen van het wandelroutenetwerk of het gebruik van de
GPS oriëntatie en steun bieden.

Routebeschrijving
1. We vertrekken vanaf de parkeerplaats van Uitspanning 'De Rustende Jager'. De route
verloopt hier vanaf KNP84 langs de brievenbus en informatiebord van het
Wandelroutenetwerk in oostelijke richting (Oude Bosschebaan) tot aan het bord:
Grondwater Beschermingsgebied. Hier slaan we linksaf bij KNP18. Het pad is ook de
toegangsroute naar het mountainbikepad, dus even opletten. We steken het
mountainbikepad over en volgen het bospad tot aan de kruising met de groengele
markering. We slaan rechtsaf. Aan het einde komen we op een breed zandpad waar we
even rechtsaf slaan om dan na de afsluitboom het eerste bospad naar links in te
wandelen. We volgen het pad en komen met de bocht naar links aan een open gebied.
Rechtsaf langs het prikkeldraad tot aan een kruispunt van zandpaden. Hier verloopt onze
route rechtdoor over de kruising langs het bankje, de markering van het
wandelroutenetwerk volgend. Zo bereiken we een klaphekje, waar we naar rechts worden
afgeleid naar het open natuurontwikkelingsgebied van het Hengstven. De route verloopt
door het Hengstven langs een zitbank en over de vlonderbrug tot aan het klaphekje bij
KNP8. Hier even naar links en dan meteen rechtsaf over de zandweg. Met de bocht naar
links en met de bocht naar rechts komen we uit bij KNP10. Hier ligt voor ons een
picknickplaats met infozuil van de Loonse en Drunense Duinen. We slaan bij KNP10
linksaf de Oude Bosschebaan in en volgen de zandweg met fietspad. Op de zandweg
slaan we na ongeveer 700 meter het tweede pad naar rechts in bij de groengele
markering. Dan het eerste bospad naar links naar het bosgebied Loonse en Drunense
Duinen. Rechtuit doorlopen tot aan de voetgangerssluis.
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2. Langs de voetgangerssluis wandelen we rechtdoor en slaan bij KNP60 linksaf. We
komen opnieuw op de zandweg met fietspad. Hier steken we recht over en wandelen bij
KNP12 door het klaphekje. Na het volgende klaphekje gaan we rechtsaf en we blijven dit
zandpad volgen en negeren de zijpaden. Verderop krijgen we naar rechts zicht op het
open terrein. Het pad gaat over in asfalt (Hoenderstraat) als we het buurtschap Distelberg
binnen wandelen. Op de eerste kruising bij KNP7 slaan we linksaf voor de boerderij uit
1702 en volgen het asfalt ('t Hoog) langs het kapelletje. Op de 3-sprong houden we links
aan en komen aan het einde langs de bebouwing met de bocht naar links aan de toegang
tot Camping Duinoord. Hier vinden we rechts naast de ingang een infopaneel van het
Wandelroutenetwerk en KNP6.
3. Vanaf de toegang tot Camping Duinoord bij KNP6 wandelen we de Giersbergsebaan op
Voor Fazantbos 3 slaan we linksaf het bospad in. We negeren de zijpaden aan de
linkerzijde en de groengele markeringen volgend leidt het pad ons langs de beboste
zandrug aan de noordzijde van een zandverstuiving. Bij KNP16 wandelen we rechtdoor
en komen op een kruising van zandpaden. Hier steken we schuin naar links over om dan
langs een sloot verder te gaan. Na 80 meter slaan we rechtsaf het bospad in tot we op
een T-splitsing bij een heideveldje uitkomen. Hier even naar links en bij de bermpaal
rechtsaf door het heideveldje! We blijven dit smalle bospad met de groengele
markeringen volgen en negeren het zijpad rechts tot we op een kruising met ruiterpad
komen. Dit steken we over en nemen direct daarna het zandpad naar rechts. We komen
opnieuw aan een breed zandpad (Giersbergsebaan). Hier steken we recht over en
wandelen parallel aan het mountainbike pad rechtuit. Waar het mountainbikepad naar
links afbuigt, wandelen we rechtdoor tot op het asfalt (Margrietweg). Oversteken en het
pad volgen om na 120 meter vóór een bosje linksaf de grasbaan in te slaan. Rechts voor
ons zien we horecagelegenheid De Helvoirtse Heide.
4. Vanaf De Helvoirtse Heide wandelen we de oprijlaan af naar de asfaltweg (Margrietweg)
en steken over. Door het laantje gaat de route tot aan de kruising van zandpaden bij
KNP17. Bij KNP17 rechtsaf het smalle bospad parallel aan het zandpad
(Giersbergsebaan) volgen. Het eerste zandpad bij de borden Waterwingebied linksaf. Het
zandpad volgen we rechtuit en negeren de zijpaden tot we aan het oorlogsmonument van
de Britse korporaal Ivor Calvert komen. Voorbij deze plek slaan we rechtsaf bij het bord
'Stiltegebied' (KNP9). Aan het einde van dit pad op de T-splitsing rechtsaf en we houden
groengele markering naar KNP88 aan. De bermpalen verwijzen naar rechts, links, rechts,
links en met de bocht mee komen we aan een verscholen duinpan. Onderlangs het
stuifzand, met de duin aan de rechterzijde, bereiken we een T-splitsing. Hier gaat de
route naar rechts en op de T-splitsing naar links. Aan het einde van dit bospad komen we
op een T-splitsing bij KNP88.
5. Hier bij KNP88 wandelen we naar links en volgen het bospad tot op de Y-splitsing bij de
groengele markering, waar we naar rechts het heuveltje op gaan tot KNP87. Daar slaan
we linksaf in de richting van KNP95. Het gaat omhoog over een duinrand en met een
ruime bocht naar rechts. We komen in een meer open bosgebied. De groengele
markering leidt ons na de oversteek van een mountainbikepad naar het stuifzandgebied
tot bij KNP95. Hier zijn de groengele markeringen op overzichtelijke afstanden opgesteld
en die leiden ons langs 3 markante solitaire eikenbomen. Dan leidt de groengele
markering ons naar links door het mulle zand tot aan een met eikenbossage begroeide
duinrug, die links van het stuifzand ligt. Het smalle pad verloopt over deze begroeide
duinrug en daalt aan het einde met een bocht naar links af naar het zand. Hier steken we

rechtdoor naar het voor ons liggende bosje. Door dit bosje bereiken we KNP94. Richting
KNP85 lopen we langs de bosrand en komen we op een breder pad. Bij de bermpaal
slaan we linksaf. We volgen dit pad door het bos tot we na goed 500 meter op de brede
zandweg met fietspad uitkomen. Hier wandelen we naar links en passeren KNP85. Even
verderop bereiken we het startpunt van deze rondwandeling: 'De Rustende Jager'.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
16 km
Onverhard: 90%
Verhard: 10%
Start- en eindpunt
De Rustende Jager
Oude Bossche Baan 11
5074 RC Biezenmortel
Openbaar vervoer
Buslijn 239, Arriva Buurtbus
Halte Distelberg
Nieuwkuijkseweg 28
5268 LH Helvoirt
600 meter naar startpunt bij KNP7 aan de Hoenderstraat
Parkeren
De Rustende Jager
Oude Bossche Baan 11
5074 RC Biezenmortel
Horeca onderweg
oDe Rustende Jager, Oude Bossche Baan 11, 5074 RC Biezenmortel
oHotel Guldenberg, Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt
oDe Helvoirtse Heide, Margrietweg 9, 5268LW Helvoirt

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).

