
VOORUITBLIK OLAT WANDELDAGEN 2017 
 
De Olat Wandeldagen! Ze staan met een uitroepteken in de agenda. Heerlijk: 1, 2 of 3 
dagen lopen in de mooie omgeving van Nijnsel. 
Olat organiseert drie fantastische wandeldagen met een variatie aan landschappen, 
cultuur en historische plekjes, het mooie meanderende Dommeldal, het fraaie 
populierenlandschap waar deze streek zo om bekend is, loof- en naaldbossen, vennen en 
mooie kleinschalige heidevelden. 
 
Bij velen is de startplaats al bekend: Natuurpoort De Vresselse Hut in Nijnsel. Je stapt 
direct midden in de natuur. 
De eerste dag lopen we in de richting van Boskant, de 2e dag is de dag van Eerde, terwijl 
op zondag de omgeving van Mariahout ontdekt gaat worden.  
Dagelijks starten 5 wandelafstanden: niet alleen 15, 20, 25 en 35 km, maar er is sinds 
dit jaar ook een gezinswandeling van 10 kilometer toegevoegd. 
Dus haal de wandelschoenen maar snel tevoorschijn en kom meelopen! 
 
Elders in het Olatnieuws c.q. op de site  vind je meer informatie over alle 
organisatorische zaken, zoals de mogelijkheid, als je van ver komt, tot overnachten op 
de nabij gelegen camping, het kopen van consumptiebonnen etc. 
In dit artikel zoomen we in op de routes. Lees maar eens. 
 
Vrijdag 4 augustus 2017 -  Boskant 
De wandelaars die voor de 10 km kiezen, gaan na het vertrek uit de Vresselse Hut na 
ongeveer 2,5 km linksaf en lopen dan op een mooi pad door de Dommelbeemden. 
Daarna loopt men door het gehucht Villenbraken en over de hoge geluidswal langs de 
A50. Hier zien we het kunstwerk van de Amsterdamse kunstenaar "het oor van Jeroen 
Bisscheroux". Het is een soort bovenmaatse rode toeter, volgens de kunstenaar lijkend 
op een apparaat waarmee in de Tweede Wereldoorlog naar aankomende vliegtuigen 
geluisterd werd. 
Hierna wordt de route vervolgd naar de grote wagenrust, de soeppost. 
De andere afstanden lopen zodra zij Nijnsel verlaten naar de leemputten, een oude 
leemafgraving voor de vroegere steenfabriek van Sint-Oedenrode. Hierna volgt het 

mooie natuurgebied Diependaal. We zijn ondertussen aan 
de andere kant van de A50 beland en lopen naar de 
grote koffiepost bij het mooie kasteel Henkenshage. Dit 
is een zgn. edelmanswoning zonder militaire functie, 
gebouwd in het begin van de 14e eeuw.  
De Olatvrijwilligers wachten ons hier op met een lekker 
bekertje koffie of thee. 
De wandelaars op 15, 20 en 25 km gaan daarna via een 
ander stukje Diependaal in de richting van het kerkdorpje 
Boskant.  

Iets verderop  buigt de route van de 15 km af om via de Sonse Heide naar de grote 
wagenrust te lopen. De 20 en 25 km gaan via het Ecolint, een smal natuur-
verbindingsgebied naar de caférust in Boskant. 
 
De wandelaars op de langste afstand, de 35 km gaan na de grote koffiepost via het 
gloednieuwe Rijsingenpad richting Olland. Daarna lopen zij via het mooie Dommeldal 
naar de Mariakapel in Liempde voor de kleine wagenrust. 
Na de pauze volgt een een stukje harde weg. We passeren mooi Brabantse boerderijen, 
Opnieuw komen we in de natuur en lopen we via het Hezelaarsbroek en de Scheeken 
naar Boskant voor de caférust. 
 
Ondertussen hebben de  wandelaars kunnen genieten van een bijzonder fraai 
Meierijlandschap. Dit is in de omgeving van Sint-Oedenrode vanaf de 18e eeuw ontstaan. 
In deze periode kwamen populierenrassen tot stand die een kruising waren tussen de 
inheemse Zwarte populier en Amerikaanse populierensoorten. Deze zogenaamde 
Canadapopulieren werden een belangrijke basis voor de tot voor enkele tientallen jaren 
bloeiende klompenindustrie in deze omgeving.  



De populierenteelt, die plaatsvond op agrarische percelen, maar ook 
in de wegbermen van gemeentelijke wegen op basis van het zgn. 
“voorpootrecht” leverde het specifieke agrarische coulissenlandschap 
op, waar de regio om bekend staat. 
 
Na de caferust gaan 20, 25 en 35 km naar het waterwingebied nabij 
de Sonse heide. 
De wandelaars van de 20 km gaan daar linksaf en ontmoeten wat 
verderop de wandelaars van de 15 km om samen naar de grote 
wagenrust, de soeppost te lopen. Zij komen op een zandweg door het 
voormalig luchtlandingsgebied van Airborne Divisie in september 
1944. Er is een aantal kleine parachutes opgesteld als aandenken. 
 
De 25 en 35 km maken nog een extra lus en lopen naar het Sons 
meer. Hierna komen ook zij bij de grote wagenrust. 
Na een lekkere kom soep vervolgt iedereen de route via het gehucht 

Wolfswinkel. Dit is genoemd naar een scherpe draai in de Dommel waar vroeger een 
zekere Wolf  gewoond heeft. Hierna volgt een heel mooi pad langs een steile kant van de 
Dommel. Er zijn hoogteverschillen zodat je de Dommel meanderend "in de diepte" ziet 
liggen. Deze voor Nederland zeldzame en in Noord-Brabant vrijwel unieke situatie is 
vanaf het 'hoogakkerpad' goed te overzien. In dit mooie stukje natuur vinden we 
kleinschalige beemden met knotwilgen en houtwallen en een enkele slootbeek. Maar ook 
treffen we er een droog bosgebied met zowel naald- als loofhout en stukjes stuifzand. Dit 
is Brabant op z'n mooist! Nog een klein stukje en we zijn terug bij de Vresselse Hut, een 
prachtige wandeldag zit er op. 
 
Zaterdag 5 augustus 2017 - Eerde 
We lopen vanuit de Vresselse Hut meteen het Vresselse Bos in. In dit mooie bosgebied 
liggen meerdere vennen, bekend onder de naam De Hazeputten en De Oude Putten. Het 
is een gebied dat rijk is aan broedvogels, waaronder de geelgors, groene specht, ransuil 
en kuifmees. We passeren twee vennen. 
In dit mooie bosgebied is de splitsing, de 15 en 20 km gaan rechtsaf, de 10, 25 en 35 km 
vervolgen de route naar links. Ook hier treffen 
we een fraaie, grote waterplas aan, de 
Moerkuilen, een veenplas in het Dommeldal. 
We kunnen er genieten van prachtige 
waterlelies en zegge. De plas is ontstaan in een 
laagte met veengrond die werd afgegraven 
voor het winnen van turf. 
 
De 10 km vervolgt de route door een mooi en 
afwisselend landelijk gebied. Bij de grote 
wagenrust, de soeppost ontmoeten zij de 
wandelaars op de langere afstanden en lopen 
zij met hen naar de finish. 
  
Ondertussen zijn de wandelaars op de 15 en 20 km het bos uitgelopen en komen zij in 
agrarisch gebied, het buurtschapje de Jekschotse Heide. Het is een oude Heerlijkheid, 
ontstaan in 1310, toen Hertog Jan III van Brabant landerijen en rechten schonk. Er 
waren pachtboerderijen en er was een heidegebeid. Nu is het voornamelijk een 
landbouwontwikkelingsgebied, maar er is veel overgebleven om van te genieten! 
Na een paar fraaie kilometers is daar de 1e wagenrust voor een lekker bekertje koffie of 
thee.  
De wandelaars van de 25 en 35 km hebben inmiddels een mooie lus achter de rug en 
komen ook aan bij deze wagenrust.  
Alle afstanden, uitgezonderd de 10 km lopen in de richting van buurtschapje Koevering, 
halverwege de weg van Sint-Oedenrode naar Veghel. 
Hier is de splitsing met de 15 km. Zij lopen door een afwisselend, veelal landelijk gebied 
naar de grote wagenrust. 
De overige afstanden gaan op weg naar de caférust op camping het Goeie Leven in 
Eerde.  



De camping ligt aan de rand van een bosgebied. Voordat we bij de caférust zijn, volgen 
een paar bosweggetjes. We lopen een natuurgebiedje in over een bijzonder stukje 
privéterrein. We hebben toestemming gekregen van de eigenaar om het te gaan 
ontdekken en dat is de moeite waard! Hagen en tunneltjes van wilgentenen, een paadje 
te midden van een waterplas, een stukje bos: je waant je bijna Robinson Crusoë. 
Na de pauze volgt de splitsing. De wandelaars op de 20km gaan op de weg terug en 
passeren de voormalige vuilstortplaats Vlagheide; de 25 km maakt nog een fraaie lus, 
samen met de wandelaars op de langste afstand. 
Deze zijn ondertussen op weg naar het Wijboschbroek. Zij lopen langs de mooie 
gerestaureerde Eerdse Molen.  

Via landelijke wegen komen zij in het Wijboschbroek, een prachtig 
stukje natuur dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Net 
ervoor wacht wagenrust 2, exclusief voor de langste afstand. 
Direct hierna gaan we dan echt het Wijboschbroek in.  
Prachtige wandelkilometers volgen: een variatie van dreven, 
populierenopstand, ondoordringbare stukjes waar reeën zich 
schuilhouden.  
Uiteindelijk lopen we langs het kerkdorpje Wijbosch en komen 
door het buurtschapje Hoeves. We steken het oude Duits lijntje 
over. Deze voormalige spoorlijn is al jaren niet meer in gebruik.  
Verderop zien we de Vlagheide opdoemen. Deze voormalige 
vuilstortplaats is nu een markante, tientallen meters hoge heuvel. 
Samen met de wandelaars op route van 25 km maken zij de klim 
en staan spoedig op het hoogste punt. Het utzicht is er 

fantastisch. Je ziet er aan alle zijden de kerktorens van dorpen in de omgeving. Beneden 
aangekomen voegt de 20 km in. Samen gaan zij op weg naar de grote wagenrust. Daar 
zijn alle routes weer bijeen, om samen de laatste kilometers vol te maken. 
Dit is nog een prachtig stukje. Via kronkelweggetjes komen we weer in het Vresselse 
Bos. We passeren het ven De Hazenputten nu aan de andere kant. Nog een stukje bos en 
dan komt de finish in zicht; het einde van een hele mooie wandeldag.  
 
Zondag 6 augustus -  Mariahout 
Alle afstanden verlaten De Vresselse Hut en lopen via de achterzijde in de richting van 
het Vresselse Bos. Over mooie landweggetjes wordt de route vervolgd in de richting van 
de Mosbulten. Inmiddels is de 10 km al afgebogen. De Mosbulten is een fraai kleinschalig 
natuurgebied dat aangelegd is ter compensatie van A50. We slingeren afwisselend door 
stukjes bos en velden. 
Iets verderop treffen we de wagenrust, waar de Olatvrijwilligers ons al op staan te 
wachten. 
Lekker even zo'n momentje voor jezelf, kopje koffie, thee, misschien een stukje vlaai, 
een praatje met andere wandelaars en 
dan weer op pad. We lopen in de richting 
van een mooi bosgebied vlak voor uithoek 
Broek. 
Na dit bosgebiedje volgt de splitsing. De 
wandelaars op de 15 km buigen af. Zij 
vervolgen de route naar de achterzijde 
van het Vresselse Bos. 
De lopers op de 20km gaan op weg naar 
de caférust in Mariahout. 
De wandelaars op de 2 langste afstanden, 
de 25 en 35 km gaan naar het Keelgras. 
In vroegere tijden was dit ook al een 
vuilnisbelt, nu is het een fraai aangeplant 
stukje natuur geworden. Hierna volgt alweer een mooi stuk: natuurgebied Het 
Moorselen. We treffen hier enkele, in Brabantse schaarse natte graslanden met veel 
bloemen en kruiden, omzoomd door wilgenbosjes. Het is hier genieten! 
We steken de weg over, de 25 km gaat er af bij Donkersevoort.  
De langste afstand maakt een hele fraaie lus in het buitengebied van Mariahout en Beek 
en Donk. Via bosgebiedjes lopen zij in de richting van de Zuid Willemvaart. Na het 
bosgebied 't Gerecht, eigendom van het Brabants Landschap, komen zij bij wagenrust 2. 
Deze is er alleen voor de 35 km. Er volgen nog een paar fraaie bosgebieden, de 



gemeentebossen van Meierijstad en het mooie gebied bij Mariahout. In dit bos treffen we 
het Mortelven en de Sparrendreef. Vlak hierna sluit de 25 km weer aan. Deze twee 
afstanden gaan naar Mariahout voor de caférust. Inmiddels zijn hier ook de wandelaars 
op de 20 km aangekomen. 
Na de rust lopen we langs de kloostertuin, met de Mariagrot, naar bosgebied de 
Paalberg. 

Opnieuw passeren we een ven, ditmaal 
het Torrenven. 
En in deze tijd van het jaar kunnen we 
vast en zeker genieten van de mooie 
waterlelies en het gekwaak van de 
kikkers. 
Iets verder komt de 15 erbij. Dan lopen 
we naar de achterkant van het 
Vresselse Bos. Het witte tentdoek komt 
in zicht: wagenrust 3, de soeppost. 
Inmiddels is ook de 10 km aangesloten 
en zijn alle wandelaars samen.  
De laatste 5 km blijven we in het mooie 
Vressese Bos met z'n vele vennen. 
Smalle slingerpaadjes en brede 

bospaden wisselen elkaar af. 
Het is genieten tijdens deze laatste kilometers. Nog even en dan is de finish in zicht en 
komt een einde aan de Olat Wandeldagen. 
 
Geniet ervan! 
 
 
Myriam van den Berg 
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