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Parkeerplaats
Busstation Helvoirt, Oude
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Boslaan 49
5263 NX Vught
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155, 5263 CN Vught

Routemaker

Charles Aerssens
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19-12-2022

Hart van Brabant
Deze rondwandeling voert vanuit het met de naam 'Van Gogh' verbonden landelijk
gelegen Brabantse dorp Helvoirt langs het kasteel Zwijnsbergen. We komen in de
richting van het buurtschap Distelberg aan de rand van Nationaal Park Loonsche en
Drunensche Duinen langs prachtige oude boerderijen. De Loonse Baan voert ons dan
via de Loverense brug over de Zandleij en over de Broekley door het bosgebied direct
langs natuurbad De IJzeren Man. Aan de overzijde van het strandbad steken we de
doorgaande weg van Vught naar Cromvoirt over Nu gaat de route verder langs het
hekwerk van de Lunetten Kazerne naar de fussilladeplaats van het voormalig Kamp
Vught. Van hier wandelen we over het in middels verlaten militair oefenterrein van de
Vughtsche Heide naar de villawijk van Vught. De spoorlijn van Tilburg naar 's
Hertogenbosch en de N65 overstekend laten we snel de bebouwing van Vught achter
ons om in de richting van Helvoirt de wandeling voort te zetten.

In het buitengebied  van de Vughtsche Hoeven voert de wandeling ons door de rijke
landgoedhistorie, die zo karakteristiek is voor Vught. Vanaf de 17e eeuw hebben
welgestelde Bosschenaren deze gordel van landgoederen aangelegd. Zo telt Vught rond
1900 circa 35 landgoederen en buitenplaatsen. Nu proeven we er de stilte van bijna
verlaten landgoederen als we voorbij komen aan Elzenburg, Kapellebos, Sparrendaal 
en Jagershagen.  Dit maakt deze rondgaande wandeling, die zoveel mogelijk gebruik
maakt van onverharde, rustige, landschappelijk en cultuurhistorisch interessante
paden, tot een ware belevenis.

https://ijzerenman.nl/
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Routebeschrijving

1 Voor deze rondwandeling vertrekken we vanaf de
parkeerplaats bij het Busstation Helvoirt aan de
Oude Rijksweg in Helvoirt direct gelegen aan de
N65. Bij Restaurant 'De Zwarte Leeuw' wandelen
we de Torenstraat in en komen zo voorbij het in
1792 gebouwde oude raadhuis van Helvoirt.
Eenmaal bij de Oude Kerk van Helvoirt, waar de
vader van Vincent van Gogh van 1871 tot 1875
predikant is geweest, slaan we linksaf. Door deze
De Jonge van Zwijnsbergenstraat gaat de route. De
straat gaat over in de Vincent van Goghstraat en
we passeren het kerkhof. Hier ligt een opmerkelijk
graf net buiten de kerkhofmuur. Het is van Vice-
Admiraal Johannes van Gogh(1817-1885), oom van
Vincent van Gogh. Bij een benzinestation komen
we aan het Vincent van Gogh plein met het
bronzen beeld van Vincent van Gogh als schilder
met 'de main de maître', een schepping van de
Helvoirtse kunstenares Jean Marie Bremers. Na het
benzinestation gaat de route linksaf door de
Achterstraat. Hier slaan we de tweede straat naar
rechts in, de brede St. Jorisstraat. Aan het einde bij
KNP61gaan we linksaf de spoorlijn van Tilburg naar
's Hertogenbosch over. We volgen het asfalt van de
Udenhoutse weg. Bij huisnummer 37 en KNP20
slaan rechtsaf een onverhard pad in. Aangekomen
bij de bosrand gaan we naar rechts door een
bomenlaantje om dan naar links af te slaan. Over
het bruggetje en door een beukenlaantje gaat de
route over het Landgoed Zwijnsbergen langs
Kasteel Zwijnsbergen. Bij de portierswoning slaan
we rechtsaf naar de doorgaande weg
(Helvoirtsestraat). Daar gaat de route linksaf.

2 We volgen de doorgaande weg richting het
buurtschap Distelberg. We gaan bij de Kasteelbrug
de Zandleij over. Bij de kruising met de Loonse
Baan gaat de route schuin links het zandpad met
fietspad in om dan na ongeveer 300 meter rechtsaf
de zandweg langs Landgoed De Distelberg te
nemen We komen uiteindelijk weer vlak bij de
Nieuwkuijkseweg uit. Hier bij KNP66 kiezen we
voor de route naar links 't Hoog op. Zo bereiken we
het kruispunt met de Hoenderstraat bij KNP7. Na
rechts staan we even verder weer aan de

Nieuwkuijkseweg bij KNP81. We steken over en
vervolgen de Hoenderstraat tot aan de Loonse
Baan. Naar links gaat het in oostelijke richting. We
passeren de Loverense Brug over de Zandleij en
komen verderop langs een wegkruis. De Loonse
Baan is overgegaan in de Oude Loonse Baan. Op
de T-splitsing met de Loverensestraat en
Kruishoeveweg steken we bij KNP29 schuin naar
rechts de weg en de brug over de Broekleij over.
Nu volgen we het bospad dat ons direct langs de
waterplas van Natuurbad IJzeren Man leidt. De
route langs deze waterplas is aanvankelijk een
bospad maar met de bocht naar links wandelen we
op het fietspad, dat naar rechts de omheining van
het natuurbad volgt. Zo komen we aan de
parkeerplaats voor Strandbad De IJzeren Man.

3 Tegenover ingang van Horecagelegenheid
Strandhuys steken we de brede weg (Boslaan) over
bij de bushalte naar de metalen sluitboom van het
militair oefenterrein. Hier wandelen we langs het
hek en transformatorhuisje aan je linkerhand de
Vughtse Heide op. Aan het eind van het hek gaan
we linksaf over een breed verhard pad. We
wandelen verder en passeren aan onze
rechterzijde een tracé van de gereconstrueerde
spoorlijn naar het voormalige Kamp Vught. We
komen nu aan de parkeerplaats bij de Lunet, die in
WOII als fusilladeplaats gebruikt is. Bij het
infopaneel gaat de route rechtsaf richting over een
schelpenpad naar de Vughtsche Heide. Het
schelpenpad leidt ons voor een heuveltje naar links
tot op de plek van elkaar kruisende paden. Hier
steken we recht over tussen de paatjjes door! Op
de Y-splitsing houden we rechts aan en nemen bij
een opvallende dennenboom het tweede bospad
aan de rechterzijde naar de overwoekerde open
vlakte van de Vughtsche Heide. Op het brede
zandpad langs de bosrand komen we verderop aan
een kruising met nog een breed zandpad. Hier
steken we over en kiezen op de volgende kruising
het bospad schuin rechts voor. Rechts aanhoudend
brengt dit pad ons naar de vlakte en parkeerplaats
aan de Loonse Baan en de bebouwing van Vught.
Hier zien we opnieuw een tracé van de
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gereconstrueerde spoorlijn naar het voormalige
Kamp Vught. Hier steken we de parkeerplaats
schuin naar links over. Links van Brasserie 155
staat het monument ter herinnering aan 'De Slag
van Lekkerbeetjen', een herinnering aan het laatste
riddergevecht in de 80-jarige oorlog. We vervolgen
de route langs de straat (Loonse Baan) voorbij een
waterbron uit 1934 ter nagedachtenis aan Kolonel
Thomson. Aangekomen bij de Boslaan wandelen
we naar links en voert de route over het spoor naar
de N65, waar we oversteken.

4 Na het oversteken van de N65 op de Vijverboslaan
slaan we rechtsaf de Jagersboschlaan in. Bij ANWB-
paddenstoel 23714 houden we in de bocht naar
links aan en zijn we in de Hoevensestraat. We
wandelen nu in het buitengebied Vughtsche
Hoeven met zijn rijke landgoedhistorie. De route
gaat hier voorbij aan Landgoed Coebax en
Landgoed Wargashuyse. Op de Y-splitsing met de
Sparrendaalseweg bij ANWB-paddenstoel 23725 en
KNP33 gaan we rechtdoor en vervolgen het

halfverharde pad langs Landgoed Elzenburg en
Hoeve Elzenburgh. Op de T-splitsing bij ANWB-
paddenstoel 20256 en KNP44 slaan we rechtsaf,
links van de route ligt Landgoed Kapellebos en
rechts wandelen we als het ware om het
uitgestrekte Landgoed Sparrendaal heen. Nog
steeds zuidwaarts passeren we een golfterrein
waarna we in een bocht bij KNP36 naar rechts
rechtsaf langs een slagboom het Landgoed
Jagershagen in kunnen. Vanuit het bos komen we
in coulisselandschap en ontgonnen agrarisch
gebied. Je passeert een groot open veld aan je
rechterhand en steekt een breed bospad over en
langs een sluitboom loop je verder tot een kruising
met een bomenlaantje met een greppel erlangs.
Wij slaan hier linksaf en komen aan het eind op de
onverharde Essche Baan. Hier gaat de route
rechtsaf in de richting van de N65. Links kijken we
op het Helvoirtsche Broek en het Molenbroek met
de Broekley. Aan het eind wandelen we linksaf en
we lopen nu op de parallelweg naast de N65 tot
aan het stoplicht bij KNP56 en we zijn weer terug
op ons startpunt van de wandeling.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina

Neem een abonnement

Wil je meer wandelingen lopen?
Neem dan een abonnement
www.wandelzoekpagina.nl/abonnement
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