Appeltje Eitje
Rondwandeling 'in de achtertuin' van Nuenen
Deze speelse en gevarieerde wandeling loopt in de achtertuin van Nuenen. Vanaf het
startpunt wandel je door typisch agrarisch cultuurlandschap. Via struinpaden door de
Hoolse Velden kom je uit op de Blekerdijk, waarlangs voormalige bleekvelden liggen.
Grote kans dat je hier nog nooit gelopen hebt! Hoewel er geen horeca onderweg is, kun
je wel bij de boerderijwinkel van de familie Van Kemenade op Boord 76 terecht voor een
appeltje voor de dorst. Via het Achterbos, dat vroeger de toegangsweg was naar het
voormalige klooster Soeterbeek, kom je via de Groenstraat weer uit op de Blekerdijk. Dan
loop je weer via het eerder beschreven struinpad terug naar het begin van de wandeling.
Op drie plekken passeer je borden met gedichten, geschreven door Nuenenaren naar
aanleiding van een poëziewedstrijd rondom de millenniumwisseling.
Routebeschrijving
Routebeschrijving (L=links, R=rechts, RD=rechtdoor, gp=gele pijl, wkp=wandelknooppunt)
1. Vanaf het startpunt (het driehoekige grasveld tussen de Dubbestraat en Boord) op Boord
richting Eindhoven lopen. In het parkje kun je op een ANWB-bord het gedicht 'Moment'
van Karina Baggermans lezen. 1e weg R op De Geer (doodlopende weg). Na ca 500 m,
voorbij huisnummer 15, gaat de weg over in een onverhard pad. Dit pad RD vervolgen.
Pad naar R negeren. Pad maakt bocht naar R. Pad naar L tussen de velden door
negeren.
2. Na 100 m, bij infobord van Brabants Landschap en routepaal met gele pijl, naar L. Over
een smal houten bruggetje en tussen twee grote wielen door. Langs de rand van het veld
lopen. Met scherpe bocht mee naar R en langs de rand van het veld blijven lopen. Aan
het einde van het veld met scherpe bocht mee naar L en langs de rand van het weiland
blijven lopen. Over klein houten bruggetje. Rechts zie je een houten hoogzit. Vlak voor
hoogspanningskabels met korte bocht mee naar R, aangegeven met gele routepijl. Over
smal houten bruggetje en aan de overkant meteen L. Pad langs rand van het veld volgen.
Onder hoogspanningskabels door en daarna nog een keer over een houten bruggetje. Na
bruggetje meteen naar R en langs de rand van het veld blijven lopen. Met bocht mee
naar L en langs de rand van het veld blijven lopen. Met scherpe bocht mee naar R. Je
loopt nu tussen twee velden in. Vervolgens weer met de bocht mee naar L. Aan het einde
van het veld richting breed onverhard pad lopen.
3. Op dit onverharde pad (Blekerdijk) naar L. Links en rechts liggen oude bleekvelden uit de
15e eeuw waar vroeger het linnen van de zusters van klooster Soeterbeeck (toen vlakbij
gelegen aan de Soeterbeek) lag te drogen en bleken. Alsmaar RD op dit brede pad.
Onder hoogspanningskabels door. Het pad maakt een scherpe bocht naar R. Direct
daarna, aan het einde van het pad (Blekerdijk), L op verharde weg. Op kruising naar R op
het onverharde pad Achterbos. Voor een bezoekje aan de groente - en fruitboerderij van
de familie van Kemenade ga je hier niet naar R maar naar L op Boord en loop je 20 m
door. Aan je linkerhand is de oprit naar de boerderijwinkel op Boord 76 (A).
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4. Aan het begin van Achterbos staat een ANWB-bord met het gedicht 'Mijlpalen voor de
aarde' van Hans Dubach. Alsmaar RD op Achterbos. Je passeert de ingang naar
Soeterbeek 2. Landgoed Soeterbeek is een buitenplaats op het terrein van een voormalig
klooster. Het eerdergenoemde klooster uit de 15e eeuw is in de 18e eeuw hiernaartoe
verplaatst. Nu staat er een landhuis in particulier bezit. De ingang naar Soeterbeek 2 links
laten liggen en RD op De Rietmussen. De naam lijkt een verwijzing te zijn naar de
gelijknamige vogel, maar dat is niet zo. Riet verwijst waarschijnlijk naar rijt, dat waterloop
betekent, en 'mussen' is mogelijk een verbastering van mose, in de betekenis van
modder. Links kronkelt parallel aan het pad de Dommel. Na ca. 600 m, op kruising, naar
R, volg gp. Onder hoogspanningskabels door en pad naar L (Heuvelakkers) negeren.
5. Aan het einde van het pad (Groenstraat) de verharde weg oversteken en RD op
Blekerdijk. Hier kun je het gedicht 'Vlieger' van Tonny Brouwers lezen. Na ca. 200 m met
scherpe bocht mee naar R. 50 m verderop naar L, aangegeven met een gp. Over dit pad
heb je de heenweg ook gelopen maar dan in omgekeerde richting. Loop langs de rand
van het veld. Met scherpe bocht mee naar R, aangegeven met gp. Na 50 m ga je scherp
naar L, je blijft langs de rand van het veld lopen. Met scherpe bocht mee naar R. Aan het
einde van het veld, voor de hoogspanningskabels, naar L en over een smal houten
bruggetje. Nu de rechter rand van het veld volgen. Je loopt onder de
hoogspanningskabels door. Aan het einde van het veld naar R en over smal houten
bruggetje. Aan de overkant van de beek meteen L. Aan je linkerhand zie je de hoogzit
weer. Langs het water blijven lopen. Je loopt weer over een smal houten bruggetje. Blijf
langs het water lopen. Met bocht mee naar R. Met scherpe bocht mee naar L. Aan het
einde van het veld RD, tussen twee grote wielen door en over smal houten bruggetje.
Daarna R op breed zandpad. RD en zijpaden negeren. Het pad gaat na een tijdje over in
een verharde weg. Aan het einde van deze weg naar L op Boord. 20 m verderop ben je
weer terug bij het parkje waar je de wandeling bent begonnen.
Praktische informatie
Wandelafstand
6 km.
Start wandeling
Parkje op kruising Boord en Dubbestraat in Nuenen (1).
Horeca
Geen, wel een boerderijwinkel onderweg.
Tip
Je kunt bij nat weer het beste stevige hoge schoenen of laarzen dragen.

