
VOORUITBLIK WINTERSERIE 16 OKTOBER 2016 
Schijndelse Ommelanden 
 
Oktober staat op de kalender, de maand waarin de 1e winterserietocht van Olat wordt uitgezet. 
De start is vandaag in het Cultureel Centrum 't Spectrum in Schijndel. Schijndel is nu nog een 
zelfstandige gemeente, maar gaat per 1 januari 2017 op in de nieuwe gemeente Meierijstad, tezamen 
met de buurgemeenten Sint-Oedenrode en Veghel.  
 
Een kort overzicht: We lopen vandaag in het fraaie landelijke buitengebied van Schijndel, er zijn 
bijzondere horecarusten  te bezoeken en we komen door het gezellige centrum waar we een blik 
kunnen werpen op de fameuze Glazen Boerderij. De langere afstanden steken de Zuid Willemsvaart 
over en ontdekken de mooie omgeving rondom kasteel Heeswijk. 
Het wordt dus een hele afwisselende route, waarbij we bovendien kunnen genieten van de invallende 
herfst: de bomen dragen vrucht, de bessen van de meidoorn en sleedoorn steken mooi af tegen de 
verkleurende bladeren, paddenstoelen in de berm..... 
Trek de wandelschoenen an en kom! 
 
Na vertrek lopen alle afstanden in de richting van de rondweg. We steken deze bij de rotonde over en 
lopen vrijwel direct het landelijk gebied in. Door een hek komen we in het natuurgebied Smaldonken  
en lopen een heel mooi stuk van het Ommetje Smaldonken. Ommetjes worden aangelegd om de 
oude zandpaden in het boerenland in ere te herstellen. Dit stukje van het buitengebied van Schijndel 
is heel afwisselend. Al spoedig komen we op het Ben Peterspad. De grienden hier zijn de best 
bewaarde van Schijndel. Een eeuw geleden waren er in het Schijndelse nog ruim 60 hoepelmakerijen 
actief. Ze hadden alle hun eigen grienden. Om de twee jaar kapten ze het wilgenhakhout om er 
hoepels van te buigen (voor onder meer tonnen).  Naast deze grienden treffen we waterlopen, maar 
vooral veel kleinschaligheid. Mooie doorkijkjes, bosjes. Een prachtig stukje! 
De wandelaars op de 10 km splitsen redelijk snel af om in de richting van de Zuidkant van Schijndel te 
lopen. Zij sluiten wat verderop aan bij de wandelaars van de langere routes. 
De andere afstanden vervolgen het ommetje. Wat verderop gaat de 15 km in de richting van de 
horecarust bij de Schaapskooi. 
De lopers van de 20, 30 en 40 km gaan bij deze splitsing links en treffen wat verderop aan de rand 
van een bosje de eerste wagenrust. Lekker even een bekertje koffie of thee op de bank en een praatje 
met bekenden, die je altijd wel treft. 
 
Na de wagenrust volgt opnieuw een splitsing. De lopers op de 30 en 40km gaan het gebied ten 
Noorden van de Zuid Willemsvaart verkennen. Zij lopen na de 1e wagenrust over mooie zandpaden 
en een stuk privéterrein, waar onze routebouwer toestemming voor heeft gekregen, in de richting van 
de vernieuwde Milrooijsebrug. Deze is sinds kort open voor wandelaars en fietsers. Het autoverkeer 
moet nog even wachten.  
Aan de overzijde van de brug lopen we langs het riviertje de Aa en vervolgens langs de Leijgraaf naar 
de weg Middelrode – Heeswijk. 
Hier buigt de 30 km af naar Kasteel Heeswijk voor de caférust. 
 

 
Dit imposante kasteel maakt indruk! Het kasteel werd in 2005 voor het laatst gerestaureerd en is nu in 
zijn volle glorie te bewonderen! 
 
Het is een voormalige waterburcht uit de 11e eeuw.  In de loop van de middeleeuwen werd de motte 
(kasteelheuvel) afgevlakt en werd op de plaats van de burcht een kasteel gebouwd. In 1835 kocht gouverneur 
André baron van den Bogaerde van Terbrugge het in verval geraakte kasteel en startte meteen een grootse 



verbouwing. De laatste adellijke bewoner Albertine Van den Bogaerde van Terbrugge, riep in 1976 de Stichting 
Kasteel Heeswijk in het leven. Sinds 1987 is deze stichting volledig eigenaar van het kasteel. Er zijn nu dus geen 
adellijke bewoners meer. 
 
De 40km maakt een extra lus en loopt langs de Leijgraaf naar de Heeswijkse bossen. Daar is voor 
deze langste afstand een aparte koffiepost. 
Over mooie bospaden vervolgt de 40km de route. Zij komen langs het openluchttheater de Kersouwe 
en zien dan eveneens kasteel Heeswijk opdoemen. 
Na het kasteel volgt een bijzonder fraai (fiets)pad. Een stukje langs de Leijgraaf, een stukje door de 
ruigte en daarna door het open landschap op weg naar de Heeswijkse brug over de Zuid-
Willemsvaart. 
Snel na de brug volgt de afslag naar de Prekers en ontmoeten zij de wandelaars van de 20 km. 
 
Deze afstand (de 20km) is na de wagenrust 1 afgesplitst. Zij lopen via het landelijke Houterd, een 
buurtschapje in het buitengebied van Schijndel en natuurgebied De Prekers naar de Schaapskooi. 
 
De Prekers is een waardevol gebiedje tussen de Steeg, Wijboschbroek, Zuid-Willemsvaart en Martemanshurk. In 
een ver verleden was dit bosgebied van een Dominicaner kloosterorde in  
’s-Hertogenbosch. Leden van deze kloosterorde werden Predikheren genoemd, wat lokaal verbasterd  
werd tot Prekers. Nu is het gebied grotendeels van Staatsbosbeheer. 
De aanwezige bruine leemsoort is een goede voedingsbodem voor zeldzame planten, zoals Eenbes, Moesdistel, 
Knikkend nagelkruid. De Prekers kent veel afwisseling: bloemrijke graslanden, ruigtes, houtwallen, leembossen, 
waterlopen, dreven. Dus ook veel mooie doorkijkjes. 
 
Onze routebouwer heeft een prima horecarust gevonden bij de Schaapskooi in Schijndel. 
Alle gebouwen hier zijn door vrijwilligers gebouwd, het is een bijzonder plekje: ‘t Skupke, waar de 
koffie bruin is en de monchoutaart heerlijk smaakt, de hooiberg, de hopest, de Vlaamse schuur, het 
boomgaardje en de mooie tuin. Een plekje om nog eens terug te komen! 
 
 

 
 
Na de horecarust lopen we in de richting van het Wijboschbroek, een fraai bosgebiedje. Het is bekend 
om de vele paddenstoelen, hopelijk kunnen we er in deze herfst volop van genieten. 
Na een stukje door het bos geslingerd te hebben, laten we het broekbos achter ons en lopen over 
autoluwe wegen naar het kerkdorpje Wijbosch. Inmiddels zijn ook de lopers op de 30 en 40 km 
aangesloten. We steken de Eerdsebaan over (de weg tussen Schijndel en Veghel) en komen via 
mooie weggetjes uiteindelijk bij het Duits lijntje uit.  
 
Deze voormalige spoorlijn werd in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorwegmaatschappij 
(NBDS). Het vormde een rechtstreekse korte verbinding tussen de zeehavens Vlissingen, Antwerpen en 
Rotterdam en het Duitse achterland. In 2004 beëindigde de NS het goederenvervoer op het laatst overgebleven 
stuk van Boxtel tot Veghel. 
 
Voor ons is dit gunstig, want langs het lijntje is het mooi wandelen! 
We lopen een klein stukje temidden van de Schijndelse bedrijventerreinen Duin I en Duin II. 
Wat verderop sluiten de wandelaars van de 10 km aan en zijn alle afstanden samen. 
Op de hoek met de Europalaan, aan de rand van de bebouwde kom van Schijndel, treffen we de grote 
wagenrust, de soeppost. Een herfstsoepje zal er in gaan! 
We vervolgen de route, opnieuw langs het Duits lijntje. Dit is leuk wandelen, te midden van het fraaie 
buitengebied van Schijndel. We lopen afwisselend over zandpaden en stukjes autoluwe wegen. 



Via het Zuidwesten komen we de bebouwde kom van Schijndel weer in. We passeren het Eldecollege 
en lopen naar de Pompstraat, een mooi oud straatje in het centrum van Schijndel. 
Let even op het museum Jan Heestershuis op huisnummer 17. 
Hier is te zien hoe de plaatselijke kunstenaar Jan Heesters (1893-1982) leefde. Zijn historisch 
woonhuis, met antiek meubilair, bijzondere voorwerpen en kunstwerken is belangrijk onderdeel van 
het museum. Eén ruimte in het woonhuis is permanent ingericht met kunstwerken van Jan Heesters 
en Dorus van Oorschot, een andere Schijndelse kunstenaar.  
 

 

 

Wat verderop komen we op de markt en lopen bijna tegen de Glazen Boerderij aan. Dit bijzondere 
bouwwerk is ontworpen door de bekende architect Winy Maas. Na de opening januari 2013 zijn er al 
heel wat bezoekers geweest, er is zelfs internationale belangstelling. Maar je kunt er ook gewoon een 
ijsje eten of een kopje koffie drinken. Kijk vooral eens naar de bijzondere gevel! 
We naderen het einde van de wandeling en lopen over de markt. Er volgen nog door enkele straten 
en dan zijn we terug bij 't Spectrum, start en finish van deze bijzonder mooie wandeling. Met een 
voldaan gevoel melden we ons af. 
 
Geniet ervan! 
 
 
Myriam van den Berg 
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