Op pad langs de Zandkantse Leij
Hart van Brabant
Deze rondwandeling voert ons grotendeels door het natuurgebied De Brand, een
gevarieerd en kleinschalig landschap in het dal van de Zandkantse Leij en de gedeeltelijk
gedempte Zandleij. In 2017 heeft het Brabants Landschap met Waterschap De Dommel
en Staatsbosbeheer het natuurgebied De Brand teruggebracht tot een gebied waar meer
en langer water kan worden vastgehouden. Door die natuurontwikkeling wordt hier
verdroging en voedselrijkdom door fosfaten en stikstof tegengegaan en wordt de
waterkwaliteit verbeterd. In natuurgebied De Brand gaat de route door bossen en langs
moerassen, afgewisseld met vochtige graslanden en paddenpoelen. Vervolgens verloopt
het traject langs de randen van het veel drogere en hoger gelegen stuifzandgebied van
de Loonsche en Drunensche Duinen.
De start is vanaf Natuurpoort Herberg Manege van Loon en voert langs de
gaswinningslocatie richting het westelijk deel van het natuurgebied De Brand. Dan steken
we langs open gebied door naar de oorspronkelijke nu deels gedempte loop van de
Zandleij door het drassige deel van natuurgebied De Brand. Aan de brede Zandleij volgt
de doorsteek naar de Oude Bossche Baan en horecagelegenheid De Rustende Jager.
Vanaf hier verloopt het laatste traject langs de zuidzijde van het uitgestrekte
stuifzandgebied van de Loonsche en Drunensche Duinen met het uitzichtpunt bij Bosch
en Duin. De zandvlakte overstekend en door het bos keren we terug naar het vertrekpunt.

Routebeschrijving
1. We starten op de parkeerplaats van Natuurpoort Herberg Manege van Loon. Vanaf het
infobord en KNP21 gaan we naar het asfalt van de Kloosterstraat en slaan rechtsaf. Over
het voetpad wandelen we tot KNP15 net voor de bebouwde kom. Hier nemen we linksaf
de zandweg (Ruilverkavelingsweg). We volgen de zandweg, die verderop na de laatste
huizen overgaat in een geasfalteerde pad. Dan buigt het pad naar links en komen we
voorbij een gasverdeelstation. Aan het eind van dit verharde pad komen we op een Tsplitsing en gaan rechtsaf (Loonse Molenstraat). We negeren Steeg de Kok aan onze
linkerzijde en op de Y-splitsing ook de afslag rechts naar het Moleneind. Verderop
passeren we de onttakelde stenen beltmolen van dierenvoederbedrijf Van de Wouw. De
volgende afslag aan de linkerzijde is Steeg van de Corput. Hier slaan we linksaf en
verlaten de verharding. We wandelen over de zandweg richting Natuurgebied 'De Brand'
tot aan de waterloop van de Zandkantse Leij. Hier steken we het bruggetje over en slaan
dan het eerste pad naar links in. Met de bocht naar rechts komen we op een breed
graspad langs de bosrand met aan de rechterzijde zicht op de weilanden. Dit pad komt uit
op een onverharde weg. Hier negeren we het pad links naar een verbouwd boerderijtje.
De onverharde weg leidt ons naar een asfaltweg (Schoorstraat) met aan beide zijde een
vrij liggend fietspad.
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2. Hier volgen we naar links het fietspad voorbij aan De Spankenhof. Voor huisnummer 28
slaan we rechtsaf (Buntsteegje) het onverharde pad in. Verderop door de weilanden voert
de grasbaan tot aan een hek bij een houtwal. We komen hier opnieuw in Natuurgebied
'De Brand'. Na het hek slaan we rechtsaf en volgen de grasbaan met de bochten mee
langs enkele paddenpoelen tot we op een T-splitsing uitkomen. Hier volgen we naar
rechts een bomenlaantje (Aschotse steeg). Door het bomenlaantje komen we aan een
bruggetje over wat eens de Zandleij is geweest. Over de brug wandelen we naar links.
We blijven aan de zuidzijde van de gedempte Zandleij. Zo komen we aan een brug en de
bocht met de omgelegde Zandkantse Leij. Op deze plek gaat de Zandkantse Leij over in
de oorspronkelijke Zandleij. We volgen hier nog steeds het oeverpad rechtuit. Door een
klaphekje komen we op een asfaltweg (Gommelsestraat). Naar links steken we het
bruggetje over en gaan dan meteen naar rechts door het hek over de grasbaan. Zo
komen we aan een stuw bij KNP21. Hier slaan we linksaf over de grasbaan en komen
even verderop langs een opmerkelijke gedenksteen ter nagedachtenis aan Arnoldus
Johannes Broekhoven (1931-2015). Voorbij aan de Tolberg bereiken we een
asfaltweggetje met vrij liggend fietspad (Oude Bosschebaan) bij KNP18. We wandelen
hier naar links het fietspad volgend en bereiken bij KNP84 met het infopaneel van het
wandelroutenetwerk Horecagelegenheid De Rustende Jager.
3. Bij vertrek vanaf De Rustende Jager kiezen we voor het fietspad richting
Drunen/Waalwijk om dan na een tiental meters bij KNP85 linksaf het bos in te slaan.
Even verderop bij KNP82 houden we links aan en volgen de groengele markering aan dit
bospad dat slingerend zijn weg zoekt door het bosgebied tot we een open gebied
bereiken met zandverstuivingen. Hier komen we aan een fotomoment van
Natuurmonumenten dat bij KNP83 is geplaatst. De route leidt ons nu naar links richting
KNP32 door een brede zandstrook tussen de bosschages. De groengele markeringen
brengt ons tot aan KNP32, waar we de wandeling vervolgen naar KNP37. Door dit
bosgebied komen we rechts aanhoudend bij KNP37, aan de rand van de grote
zandverstuiving. Onze route verloopt hier naar links onder langs een hoge beboste
zandrug aan de rechterzijde. We lopen dit bospad uit tot we op het betonnen rolstoelpad
uitkomen. Even rechtdoor is het Oorlogsmonument 26 mei 1944. Vanaf hier volgen we
het betonnen rolstoelpad links terug (links aanhoudend). Aan het einde komen we op een
uitzichtplateau met panoramisch vergezicht over de zich naar het noordoosten
uitstrekkende zandvlakte.
4. Vanaf dit uitzichtplateau dalen we schuin naar linksvoor af en steken de rulle zandvlakte
over. Tussen de bomen door verloopt de route al klimmend over een volgende
zandvlakte tot aan de bosrand bij de zitbank. Deze bosrand volgen we even naar rechts
en gaan bij KNP28 linksaf naar beneden tot aan het fietspad. Op het fietspad rechtsaf. In
de bocht, waar het landschap zich opent, gaat onze route linksaf tussen de heide door.
We wandelen nu langs de bosrand en volgen het pad met de bocht naar rechts over een
kleine verhoging. Dit bospad lopen we uit tot op de kruising met een brede zandweg. We
passeren op dit traject KNP27 en KNP18. De kruising steken we recht over en volgen na
een tiental meter de groengele markering schuin linksvoor langs KNP23. Verderop laten
we het bos achter ons en komen in open landbouwgebied. Langs de bosrand bereiken
we de verharding net voor vakantieboerderij De Mussenberg. Op de T-splitsing houden
we links aan en volgen de route langs enkele villa's tot aan KNP22. De pijl naar echts
volgend komen we op de parkeerplaats van Natuurpoort Manege van Loon het eindpunt
van deze rondwandeling.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
15 km
Start- en eindpunt
Natuurpoort Herberg Manege Van Loon
Kloosterstraat 115
5175 PB Loon op Zand
Openbaar vervoer
Bus 136 Arriva
Tilburg ? 's Hertogenbosch
Bushalte Ecliptica
5175 WK Loon op Zand
Parkeren
Natuurpoort Herberg Manege Van Loon
Kloosterstraat 115
5175 PB Loon op Zand
Horeca onderweg
o Herberg Manege Van Loon, Kloosterstraat 115, 5175 PB Loon op Zand
oCafé De Rustende Jager, Oude Bossche Baan 11, 5074 RC Biezenmortel
o Landgoed Bosch en Duin, Schoorstraat 50, 5071 RC Udenhout
oOp enkele punten onderweg zijn banken en picknickplaatsen ingericht.

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).

