Enkeltje Best
Door afwisselend bos, weiland en beeklandschap
De wandeling loopt door het Nationaal Landschap Het Groene Woud, het groene hart
tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. Een Nationaal Landschap is een stuk land dat
bestaat uit een unieke combinatie van natuur, cultuur en landbouw. Naast natuur is er
ook ruimte voor landbouw, wonen en kleinschalige bedrijven. Een groot deel van de
wandeling volgt de Heerenbeekloop die bij Lennisheuvel als ecologische verbindingszone
fungeert. Ongeveer halverwege de wandeling loopt u door de Mortelen: een oud
boerenlandschap. De kleine door bomen en struiken omzoomde weilanden en akkers
liggen er bijna net zo bij als een eeuw geleden. U passeert Kasteel Heerenbeek op het
gelijknamige landgoed. In dit vochtig loofbos groeit speenkruid, bosanemoon, slanke
sleutelbloem, kleine valeriaan en gulden boterbloem.

versiedatum: 06-06-2018

Routebeschrijving
Route (L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, GP=gele pijl)
Vanaf het perron van station Boxtel (1) trap omhoog nemen. Uitgang richting P&R
nemen. Trap naar beneden. RD parkeerterrein oversteken. Na slagbomen weg
oversteken en RD over industrieterrein. Op kruising RD op Kruisbroeksestraat. Op
volgend kruispunt weer RD op doodlopende weg. Einde weg L op fietspad. Meteen weer
L. Na ca. 500 m bij T-splitsing R op fietspad. Bebouwde kom Lennisheuvel in.
Na ca. 100 m naar L de weg oversteken. Door houten hekje en parkje, natuurpark
Boscheind, in lopen(2). 2e pad R. De houten palen boven op de heuvel staan op het
fundament van een Romeinse boerderij. Ze geven precies aan waar de draagpalen van
de boerderij hebben gestaan. Al vanaf het jaar 70 na Christus woonden er mensen op
deze plaats. Einde pad, na houten hekje, R op weg. Op kruispunt L. Kerk (SintTheresiakerk) passeren. Op het pleintje bij de ingang van de basisschool staat een klein
bronzen monumentje. Het stelt 'Lennis' voor, een legendarische figuur waarnaar
Lennisheuvel zou zijn vernoemd. Flauwe bocht naar rechts. Doorgaande weg vervolgen.
Op kruispunt bij historische boerderij op huisnr. 93 L op Mijlstraat (3).
Brug over Heerenbeekloop. Deze 4,2 km lange waterloop ontspringt in het zuidelijker
gelegen natuurgebied De Mortelen en stroomt in noordelijke richting, buigt ten zuiden van
Lennisheuvel naar het westen en komt uiteindelijk via het Smalwater bij Boxtel in de
Dommel uit. Na brug direct L door klaphek. Ruim 1 km rechts van kronkelende
Heerenbeekloop op graspad blijven lopen. Van het gebied rondom de beek is een
ecologische verbindingszone gemaakt (4). Door deze zone zijn natuurgebieden de
Kampina en De Mortelen met elkaar verbonden waardoor er onderling verkeer van
planten- en diersoorten mogelijk is.
Einde graspad L op breed zandpad. Beek oversteken en meteen R. Je loopt nu links van
de beek. Na ruim 1 km R op fietspad. Weg naar links negeren. Aan linkerhand ligt
Herberg De Schutskuil (5) (H). Voor brug over Heerenbeekloop L (volg GP). Na houten
poort pad RD vervolgen. De linkeroever van de beek, soms op enige afstand, volgen. Op
Y-splitsing L (volg GP). U loopt nu rechts van kaarsrechte beek. Na 150 m R (volg GP).
RD en na houten slagboom L op onverhard breed zandpad. 1e pad, na 500 m en
aangegeven met GP, negeren. Volgende pad R. Dit buigt meteen naar L. Na ruim 500 m
op Y-splitsing L richting verharde weg. Hier L.
Na 10 m R verharde weg oversteken richting beek. Rechts van beek blijven lopen. Bij
kruising met breed pad L. U loopt het gebied De Mortelen (6) in: een oud
boerenlandschap zoals het er een eeuw geleden ook uitzag. Op driesprong RD. Door
houten hek. U betreedt Landgoed Heerenbeek. Op driesprong RD richting boerderij.
Links van de boederij ziet u kasteel Heerenbeek (7) . Op de plek van dit kasteel stond in
1650 op een 'eilandje' van dekzand midden in moerassige omgeving hoeve Heerenbeek.
Achter het kasteel bevindt zich de originele Vlaamse schuur van hoeve Heerenbeek.
Beide gebouwen worden bewoond door particulieren. Voor boerderij R. Zijpaden negeren
en na ca. 1 km op einde pad langs houten slagboom en meteen L op verharde weg (8).
1e pad R. RD op breed pad en na 800 m op kruispunt RD op verharde weg:

Driehoekweg. Na ca. 500 m vlak voor beek L (volg GP) (9). U loopt nu links van beek en
langs afrastering. Einde graspad, voor spoorlijn, R op verhard fietspad parallel aan
spoorlijn. Vlak voor hoogspanningskabels R op onverhard pad. Na beek meteen L. U
loopt nu rechts van de beek (volg GP). Bij kruising met verharde weg RD en aan
rechterkant van beek pad vervolgen. Links in de verte is de torenspits van Best te zien.
Pad langs beek ca. 750 m blijven volgen (zijpaden negeren). Voor driehoekig bosperceel
met hoge populieren L op breed zandpad (10).
Einde pad R op verharde weg: Broekstraat. Rotonde tegen de klok volgen. Ringweg
oversteken, daarna niet fietspad nemen maar weggetje erna. U passeert een aantal
boerderijen. Op driesprong L. Einde straat L op doorgaande weg: Oirschotseweg. Rechts
ligt oorlogsmonument Kruispark. Het herdenkt de 46 Bestenaren die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen. Het eikenhouten kruis is vervaardigd van balken van door
de oorlog verwoeste gebouwen. Weg vervolgen richting kerk en zijpaden negeren. Voor
spoortunnel R op Spoorstraat. U bent gearriveerd bij het treinstation van Best (11).

Praktische informatie
Afstand: 15 km
Startpunt
Treinstation Boxtel
Eindpunt
Treinstation Best
Horeca
Stationskiosk bij station Boxtel. Theetuin 't Bakhuys, Boxtel. Café Meneer Klaver,
Lennisheuvel. Herberg De Schutskuil, Oirschot. Knooppunt café en Restaurant Bastille
rond station Best.

