
Bestse Bossentocht langs Oud Meer – zaterdag 11 
december 2021 

Parkoersbouwer: Ruud van der Velden 

Start: Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, 5683 AC Best. 

Parkeren: Beperkt bij het zalencentrum, P&R bij het station, of anders in de wijk. Let 
op met parkeren nabij het station (max 2 uur parkeren).van daaruit gepijld naar de 
start. 

Openbaar Vervoer: Station Best is gelegen aan het spoor ’s Hertogenbosch en Eindhoven. Vanaf het 
station staan er pijlen naar de start. 

Auto: Vanuit ’s Hertogenbosch: A2 ri Eindhoven, afslag 27. Vanuit Tilburg: A58 ri. Eindhoven, afslag 7.  Volg 
daarna de borden WS78. 

Aanpassing Coronaregels 
De start/finishlocatie sluit om 17.00 uur. Daarom willen we uiterlijk 16.15 uur alle wandelaars terug hebben 
inclusief de pijlophalers. Iedereen kan nog even rustig iets eten/drinken voordat we huiswaarts gaan. Tevens 
geldt dat de 40 km lopers uiterlijk 12.40 uur moeten vertrekken bij de horecarust Vresselse Hut en die is op 
ca. 21 km. Later vertrekken is NIET mogelijk, want dan worden de pijlen opgehaald. In deze tijden zit dus 
GEEN speling. 

Wandelaars die vóór 12.15 uur vertrekken bij de Vresselse Hut kunnen de volledige 40 km route wandelen. 
Wandelaars die na dat tijdstip aldaar vertrekken, krijgen een verkorte route aangeboden (ca 3 km korter). Dit 
alles doen we om ervoor te zorgen dat niemand te laat terug is bij de start/finishlocatie. 

Voor de horecarusten geldt tevens het volgende: 
 QR-code check 
 Mondkapje op 
 1,5 m afstand binnen 

Dringende oproep: houdt je aan de Coronaregels; wij doen dat ook. Anders kunnen we geen wandeltochten 
meer organiseren en dat zou erg jammer zijn. 

Wandeltocht vanuit Best 
We zijn vandaag in Best te gast bij zalencentrum Prinsenhof. 

Best ligt geografisch gezien op de splitsing van de snelwegen Eindhoven – Tilburg en Eindhoven – ’s 
Hertogenbosch. De eerste bewoners dateren uit 1700 v. Chr. Dit blijkt uit opgravingen in de Aarlese Heide 
ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Andere vondsten stammen uit de Keltische Cultuur zoals urnen uit de 
La Tènetijd van 500 v. Chr. Bij een van de gevonden grafheuvels werd een vorm aangetroffen die sterk 
herinnert aan de aanleg van Keltische tempeltjes. In een andere grafheuvel werden vormen en tradities uit 
de oudere bronstijd van 1700 – 800 voor Chr. ontdekt. 

De Nieuwe Heide is een natuurgebied ten oosten van Best. Het meet 277 ha en wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat uit voornamelijk grove dennen, die van 1921-1930 werden geplant. 
Daarvoor was het een heide- en stuifzandgebied. Hoewel oorspronkelijk als productiebos voor mijnhout 
bedoeld, werd het geleidelijk ontwikkeld tot een meer natuurlijk gebied. Naast enkele heiderestanten is er 
ook een groot vennencomplex aanwezig, het Langven geheten. Tegenwoordig een begrazingsproject voor 
schapen uitgevoerd. 

We nemen voor nu afscheid van dit gebied, maar we komen hier vanmiddag nog terug. Via een gedeelte 
van het lokale trimparkoers, lopen we in oostelijke richting verder door de bossen. We zijn aangekomen in 
het bos ‘de Sonse Heide’. We steken de Bestseweg over en komen uit in het prachtige gebied Oud Meer in 
Son en Breugel. De 20 km route loopt hier één keer langs, de 40 km route zelfs twee keer. 

Son en Breugel. Archeologische vondsten wijzen er op dat er al in de Oude Steentijd (12.000 – 10.000 v. 
Chr.) mensen tegelijk hun kamp opsloegen in Son en Breugel en dat er vanaf de Nieuwe Steentijd (5300 – 
2300 v. Chr.) permanente bewoning was. Het centrum van Son is in de Romeinse tijd een bijzondere plek 
geweest. De huidige dorpskernen kwamen tot ontwikkeling in de 12e tot 14e eeuw. Zij ontwikkelden zich in 
hetzelfde tempo. In de 15e eeuw waren Son en Breugel bijna even groot. In de periode daarna kregen zowel 
Son als Breugel zwaar te lijden onder de gevolgen van oorlogsgeweld, dat met tussenpozen aanhield tot en 
met de 80-jarige oorlog.  



Aansluitend aan het natuurgebied ligt Museum Bevrijdende Vleugels. Het museum is gewijd aan de Tweede 
Wereldoorlog, met name aan Operatie Market Garden. Het museum staat in het gebied waarin tijdens de 
operatie militairen van de Amerikaanse 101e Luchtlandingsdivisie landden. 

Loopt u vandaag 20 km, dan levert u nu uw muntjes voor soep- en koffiepost in. Loopt u de 40 km route, dan 
levert u alleen uw muntje voor de soeppost in. Na de rust lopen we over de grens van gemeente Son en 
Breugel en Meijerijstad, langs Nijnsel af, over de Dommel, langs De Hazenputten naar het Vresselse bos. 

Het Vresselse Bos is een bosgebied van 250 hectare en ligt op een stuifzandheuvel, die drie meter hoger is 
dan de omliggende akkers. Vennen en natte heidegebieden vormen prachtige gedeelten tussen begroeide 
heuvels en bos. Het bos is een leefplaats voor Schotse Hooglanders en Exmoor pony’s. 
De Hazenputten, een groot, natuurlijk ven, bevindt zich in het midden van het gebied. Bijzondere vegetatie 
komt vooral rondom de vennen voor. Het gebied kent een rijke vogelpopulatie waaronder de geelgors, het 
goudhaantje, maar ook de buizerd, havik en zwarte specht. 

Na de caférust, steken we de Dommel weer over en lopen we langs woonwijk “de Gentiaan” weer terug naar 
het Oud Meer. 

De Dommel is een beek en stroomafwaarts een kleinere rivier in de Kempen en de Meierij van ’s 
Hertogenbosch. Hij meet 120 km, waarvan 35 km door Belgisch grondgebied en 85 km door Nederlands 
grondgebied. Tijdens het Vroeg Pleistoceen stroomden op de locatie van de huidige Dommel de Rijn en 
Maas door een dal dat door de inzakkende Slenk werd gevormd. Beide grote rivieren verlegden mettertijd 
hun loop echter naar het oosten, het verschuivend ‘zwaartepunt’ van Roerdalslenk volgend.  
In de tussentijd liet de Maas het Plateau van de Kempen achter, de grootschalige verhevenheid alwaar de 
Dommel vandaag zijn bron vindt.  

Na een korte stop bij de koffiepost lopen we weer door de mooie bossen van “Nieuwe Heide”. Na de fruitpost 
rest nog iets meer dan 4 km en dan bent u weer terug bij zalencentrum Prinsenhof. 

Knorretje bracht in Wehl 
29,45 Euro op. 

 

Cijfers: In Wehl waren er 195 
wandelaars, waarvan 100 op de 40 

km.  

Vorige wandeltocht 
Na een spannende week op wat het Nederland voor ons in petto had qua regelgeving bleek dat wij de tocht 
vanuit Wehl gelukkig nog konden organiseren. De sluiting van de Horeca om 17.00 uur ging zondag in. De 
route ging naar Landgoed Keppel en Hummelo, waar iedereen het standbeeld van Normaal heeft 
bewonderd. Ook al zijn ze gestopt, ze trekken nog steeds aardig wat publiek. Daarna op weg naar 
Doesburg, een historisch Hanzestadje waar ik mooie foto’s heb kunnen nemen. Vervolgens via Drempt weer 
naar de finish in Wehl. Na nog even gezellig napraten weer naar huis met de broek onder de bagger. En 
uiteraard: het was weer een WS-waardige tocht.  

Volgende wandeltocht 
Holten – 15 januari 2021 - De Sallandse Heuvelrugtocht, Het Kulturhus Holten, Smidsbelt 6, 7451 BL Holten. 

Openbaar Vervoer: Station Holten is gelegen aan de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn – Almelo. Volg 
daarna de pijlen naar de start. 

Auto Holten is gelegen aan de snelweg Amsterdam – Hengelo (A1). Neem afslag 26 ri Holten. Volg daarna 
de N332 ri Holten. Neem afslag 9 en volg de borden WS78. 

Parkeren Er is een P&R bij het station. Van daaruit gepijld naar de start. 

Vooruitblik Holten 
De tocht vanuit Holten is de eerste WS78 wandeltocht in het jaar 2022. Vanwege Corona starten we vanuit 
de achterzijde van het Kulturhus en lopen we direct langs de Dorpskerk van Holten. We lopen over 
onverharde wegen en gaan over de Sallandse Heuvelrug. En dat merken we ook, want er zit weer 
hoogteverschil in. Na 9 km komen we aan bij de soeppost en een paar honderd meter verder lopen we langs 
het Stevensmonument.  

Iets verderop lopen we over de prachtige heide. We krijgen lange paden voorgeschoteld die kilometers lang 
over de heide gaan. Wat een prachtige omgeving is dit. Parkoerbouwer Martin Hegeman vertelt dat je bij 
mooi weer Deventer zelf kunt zien liggen. En we blijven onverhard lopen naar de horecarust. 

Daarna lopen we over rustige, wat meer verharde wegen. Een soort coulissenlandschap wordt ons 
voorgeschoteld, voordat we terug zijn bij de koffiepost. En dat landschap wordt doorgetrokken tot de 
fruitpost. Vandaag zien we ook paaltjes waar kubussen aan bevestigd zijn. In de laatste kilometers komen 
wee nog langs de Canadese begraafplaats van Holten. Daarna lopen we de Holterberg af naar de finish 


