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  blz 2 van 3 

 

Ten noorden van Eindhoven en ten oosten van Best ligt in een bosrijk gebied het Joe Mann Paviljoen. 
Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u eerste door de bossen naar het 
Wilhelminakanaal en dan volgt u een mooi graspad langs de Groote Beek. U wandelt door een leuk parkje 
met dieren en langs een zorgcentrum en dan weer door het bos.  U loopt even door een mooie villawijk en 
dan weer door de bossen. Dan steekt u weer de snelweg over en wandelt u over zandpaden door de heide 
naar een mooi strandje met zitbank aan het Oude Meer. U doorkruist een grote zandvlakte en dan loopt u 
om het militair complex heen terug naar het restaurant met terras. Ook kunt u het Joe Mann Monument 
bezoeken.  Er staan onderweg genoeg zitbanken.  
 

Startadres: Joe Mann Paviljoen, Joe Mannweg 4, Best. Tel: 0499-325608.  Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 18.00 uur, zondag van 09.30 tot 19.00 uur. 
Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,90 km  2.40 uur  17 m 17 m 
 

 
 

1309. BEST 11,9 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het Joe Mann 
Paviljoen gaat u L en aan de kruising gaat u RD 
over de parkeerplaats.  Aan het eind volgt u RD 
de bosweg. Negeer alle zijpaden en aan de T-
splitsing bij ruiterpaal gaat u R (geel).  Negeer 
zijpad rechts. Vlak daarna gaat u aan de kruising 
bij ruiterpaal R over de bosweg. Aan de kruising 
bij volgende ruiterpaal gaat u L over het bospad.  
Aan de T-splitsing bij wkp 21 gaat u R (27).  U 
steekt de Sonseheideloop over en dan gaat u 
meteen aan de 3-sprong L over het smalle 
bospad. Negeer zijpaadje rechts.  
 

2.  Aan de doorgaande weg (Hoberglaan) gaat u 
R. Na 15 m gaat u bij verkeersbord en paaltjes L 
over het bospad.  Negeer smal paadje rechts en 
dan buigt het pad naar rechts met links een 
hoogspanningsmast.  Negeer zijpaadjes en volg 
RD het pad met links boven u de 
hoogspanningskabels.  Aan de T-splitsing voor 
sloot gaat u L (pijl) over de veldweg.  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij wkp 29 gaat u RD (4). (Dus 
over de rechtse bosweg).  Na 100 m gaat u aan de 
ruime kruising bij markeringspaal RD.  Negeer 
zijpad rechts. Voorbij greppel gaat u aan de 3-
sprong RD.  Negeer zijpad links. Aan de kruising 
bij zitbank gaat u R over de verharde bosweg.  
Aan de volgende kruising gaat u L (geel) over het 
bospad.  Aan de 3-sprong met klein boompje in 
het midden gaat u R over de verharde bosweg. Bij 
de bosrand buigt het pad naar links langs een 
zitbank. Een eind verder buigt het pad haaks naar 
rechts.  
 

3. Aan de T-splitsing gaat u R.  U passeert twee 
klaphekjes en volg het grindpad.  Aan de Y-
splitsing bij wkp 60 gaat u L (61).  Aan de T-
splitsing gaat u L omhoog en volg dan RD (pijl) 
de veldweg langs het Wilhelminakanaal.   
 

(Het in 1923 officieel geopende 68 km lange 
Wilhelminakanaal verbindt de Zuid- Willemsvaart 
vanaf Laarbeek naar de Amer bij Geertruidenberg).  

Bij de brug aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 61 
loopt RD (63) onder het autoviaduct door van de 
A-50. (Hier aan de 4-sprong staan links zitbanken). 
Aan de 3-sprong bij afvalopvangnet gaat u RD 
over het smalle pad langs de weg.  Na 100 m gaat 
u aan de volgende 3-sprong RD en u steekt de 
Groote Beek over.  Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong L over het fietspad en u steekt de beek 
weer over. Ga dan meteen R over het graspad 
met rechts de Groote Beek.  Aan de kruising bij 
brug gaat u L over het pad langs een gedichtpaal.  
(U loopt hier door de buurttuin ’t Zand). Aan de 
kruising van fietspaden gaat u R (pijl).  Negeer 
zijpad links. Zodra u weer na 100 m nabij de beek 
komt, gaat u schuin R over het graspad vlak 
langs de beek. Bij zitbank nadert u weer het 
fietspad maar u blijft het graspad langs de beek 
volgen.  Aan het eind buigt het pad rechts naar de 
brug. 
 

4. Steek de doorgaande weg (De Bontstraat) over 
en ga L over het trottoir.  Na 20 m gaat u R over 
het pad. ( Nov 2022 was dit pas afgesloten wegens 
werkzaamheden. Volg hier de omleiding: Steek de 
doorgaande weg (De Bontstraat) over en ga L over 
het trottoir. Bij de volgende kruising R (Zandstraat). 
Eerste straat L (Sparrenlaan. Volg nu punt 5 vanaf 
***. Laat even weten als het pad weer open is).  20 
meter verder gaat u aan de 3-sprong R (geel met 
2 zwarte streepjes) over het bospad. Aan de 
kruising bij zitbank gaat u R.  Negeer smal 
bospaadje rechts.  Voorbij gebouw gaat u R de 
brug over en volg het asfaltpad. Negeer zijpad 
rechts omhoog.  Boven aan de T-splitsing gaat u 
L over het rolstoel pad langs een zitbank.  Aan de 
3-sprong gaat u L en ga dan meteen daarna aan 
de volgende 3-sprong L over de houten (gele) 
brug.  Negeer zijpad rechts en ga dan meteen aan 
de T-splitsing voor het dagbestedingscentrum de 
Mikkeman R. 
 

(Als u wilt pauzeren en het regent hard kunt u gerust 
vragen of u binnen uw boterham mag eten).   
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Na 10 m gaat u L over het pad gelegen tussen 
stallen.  Loop dan RD het bospad omhoog.  Aan 
de 3-sprong gaat u R en u loopt tussen 2 
zandheuvels door. Meteen na de heuvels gaat u R 
en volg dan RD het fietspad.   
 
5. Aan de T-splitsing gaat u L door het stalen hek 
en volg de weg langs een school.  Aan de T-
splitsing gaat u L over de klinkerweg. Aan de 3-
sprong gaat u R (Sparrenlaan). (U loopt nu door 
een mooie villawijk van Son & Breugel).     
 
***Aan de volgende 3-sprong gaat u L 
(Berkenlaan).  Bij gazon negeert u zijweg schuin 
rechts. Let op! 50 meter verder aan de T-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna gaat u L over het smalle 
bospaadje.  Aan de T-splitsing gaat u L.  Negeer 
na 20 m zijpad rechts. 20 meter verder gaat u aan 
R (geel) over het bospad.  Negeer zijpaadje 
rechts. Steek de 2 doorgaande wegen 
(Vlinderlaan) over en loop bij afsluitboom RD 
(Airbornpad). Let op!  Na 100 m loopt u aan de 5-
sprong precies RD. (Begin pad niet goed te zien! U 
neemt dus het tweede pad van links. Dus niet het 
tweede pad van rechts!).  Aan het eind loopt u RD 
over de bosweg. Negeer bij afsluitboom zijpad 
links. Aan de 3-sprong bij houten schuur gaat u 
RD langs de hoge afrastering.   
 

6.  De weg buigt naar links en dan gaat u aan de 
3-sprong R over de bosweg. Het pad buigt naar 
rechts langs de afrastering. Aan het eind van het 
pad gaat u scherp L over het fietspad. Aan de 
kruising met verkeerslichten gaat u RD (pijl) over 
het fietspad en even later steekt u de snelweg (A-
50) over. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong scherp 
L over het fietspad langs de beek. Het fietspad 
buigt naar rechts en dan gaat u meteen R over 
het graspad langs de beek.  Negeer zijpaden. Aan 
de T-splitsing bij afsluitboom en wkp 4 gaat u R 
(36). Steek via oversteekplaats voorzichtig de 
doorgaande weg (Bestseweg) over en ga L. Na 10 
m gaat u R door het brede houten hek. (Hek open 
maken met schuif (gaat stroef, hek optillen en sluit 
het hek).  Ga dan aan de 3-sprong RD. Aan de 
volgende 3-sprong bij infobord en brug gaat u RD 
(pijl).     
 

7.   Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L (pijl). Ga 
na bocht naar rechts L door het eerste houten 
klaphek en volg RD het zandpad omhoog.  Boven 
aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD.  
 

(U kunt hier even L naar het Oude Meer lopen, dat 
gelegen is op de Sonse Heide).  
 

Negeer zijpaden rechts en volg het pad langs de 
afrastering. Dan bereikt u een mooi strandje met 
zitbank, een fijne pauzeplek. Volg verder het pad. 
Aan het eind van de afrastering gaat u L het 
zandpaadje omlaag. Op de zandvlakte bij zitbank 
volgt u RD het paadje langs de afrastering. (Dus 
het smalle paadje).  Beneden aan de kruising, op 
de hoek van de afrastering, gaat u RD over het 
smalle paadje door de heide. Let op! Zodra u 
rechts de grote zandvlakte ziet, gaat u R. Na 20 m 
gaat u L over de zandvlakte. Aan het eind loopt u 
RD het bos in. Aan de kruising bij rode 
markeringspaal gaat u RD over de bosweg. 
Voorbij klaphek gaat u aan de T-splitsing bij wkp 
7 R (28) over de bosweg.  Aan de ruime kruising 
gaat u RD. Aan de 3-sprong gaat u RD. 15 meter 
verder gaat u aan de volgende 3-sprong L over 
het bospad.  Aan de kruising gaat u RD.   
 

8. Aan de 3-sprong bij rood paaltje gaat u R (dit is 
20 m voordat het pad naar links buigt) over het 
bospad langs een kabouterpaal.  Aan de T-
splitsing bij de bosrand gaat u L (rood) over de 
veldweg.  Negeer zijpaden links. Waar het pad 
naar links buigt, gaat u in de bocht R over het pad 
langs de hoge afrastering en enkele loodsen.  Op 
de hoek van de afrastering gaat u L langs de 
oefenbaan. Bij de volgende hoek gaat u weer L. 
Aan de T-splitsing gaat u L over de bosweg. Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Aan de volgende 3-
sprong gaat u verder wkp 85 RD (22).  Negeer 
zijpaden en loop door tot de voorrangsweg.  
Steek voorzichtig de weg over en ga R over het 
fietspad. Neem het eerste bospad L en neem kort 
daarna het eerste bospad R. Aan het eind gaat u 
L over de asfaltweg terug naar de parkeerplaats 
en het Joe Mann Paviljoen, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
Men verneemt graag wat u van de wandeling 
vindt. 
 
 

 

Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 

 
 

 
 

 


