1441. SON EN BREUGEL 14,8 km
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blz 2 van 3
Net ten noorden van Eindhoven ligt het dorp Son en Breugel. Tijdens deze gemakkelijke en waterrijke wandeling
wandelt u eerst een stuk langs het Wilhelminakanaal en via o.a. een graspad loopt u naar de buurtschap
Heerendonk. Via natuurgebied Wettens Broek en Breugelse Beemden loopt u terug naar het Wilhelminakanaal en
via veldwegen langs de Waterloop, wandelt u naar het natuurgebied Mosbulten. Hier staan twee zitbanken met mooi
uitzicht op het Haverven, een fijne pauzeplek na 9,2 km lopen. U wandelt langs het Haverven en het Heikantsven en
dan duikt u even het bos in. U struint zeer geruime tijd over graspaden langs de Breugelse Beek en dan loopt u
door het dorp Breugel. Via mooi pad loopt u naar de Dommel en het Dommelbalkon en via een parkje komt u weer
in het dorp. Na veel regenval kan het langs de Breugelse Beek nat zijn, draag dan hoge schoenen.
Startadres: Parkeerplaats achter de kerktoren, Kerkplein 5, Son en Breugel. (Rij langs de kerktoren tot op de
parkeerplaats voor de ingang van het park).
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,84 km

3.25 uur

16 m

16 m

1441. SON EN BREUGEL 14,8 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de kerktoren van de op 26 dec. 2017 aan de
eredienst onttrokken St. Petrus Bandenkerk
(1960) loopt u links langs de kerktoren.
(Nadat de vorige kerk in 1958 was afgebrand is de
huidig kerk naast de rijksmonumentale mooie toren
uit 1526 gebouwd. In de toren hangt een carillon
bestaande uit 47 klokken).
Aan
de
doorgaande
weg
gaat
u
bij
wandelknooppunt (wkp) 65 L (63). Na 50 m gaat u
aan de 3-sprong L. Aan de 3-sprong voor het
theater gaat u R (pijl). Aan de T-splitsing voor
huisnr. 4 gaat u L (pijl) over de klinkerweg. Aan
de 3-sprong gaat u RD (pijl/Schoolstraat). Negeer
zijpad rechts en volg het pad langs het weiland.
Via brug steekt u de Groote beek over. Aan de
T-splitsing gaat u L (U verlaat de pijll). Aan de
klinkerweg gaat u L. Waar de klinkerweg naar
rechts buigt, gaat u L over het fietspad. Vlak voor
de T-splitsing voor het Wilhelminakanaal gaat u L
over het verharde pad evenwijdig aan de
veldweg.
(Na 200 m heeft u links een mooi uitzicht op de
Dommel).
Aan de kruising gaat u wkp 1 R (42) de brug over
en meteen daarna aan de volgende kruising gaat
u L over het fietspad.
2. Na 150 m gaat u schuin R (blauw) de veldweg
omlaag. Negeer veldweg links. Volg geruime tijd
het graspad. Aan de 3-sprong gaat u L tussen de
bomen door. Voorbij de mooie bomenlaan gaat u
aan de T-splitsing R langs de afrastering. Na 50 m
volgt u RD de bomenlaan. U steekt de
Hooidonkse Beek over en volg de veldweg. De
veldweg buigt naar links door de buurtschap
Heerendonk. Aan de 3-sprong gaat u R langs
huisnr. 1a. Aan de T-splitsing met de
Nieuwlandweg gaat u L (pijl/blauw). Aan de
volgende T-splitsing gaat u L (pijl).
Negeer
bomenlaan rechts. Aan de 3-sprong met de

Gielisdreef gaat u RD (pijl). U steekt weer de
Hooidonkse Beek over. Aan de 4-sprong bij
zitbank en infobord gaat u bij afsluitboom RD
(pijl/blauw/geel-blauw) over het pad U loopt nu
door het natuurgebied Wettens Broek en
Breugelse Beemden. U steekt een beek over en
loop RD (pijl) door het bos.
3. Aan de T-splitsing gaat u voorbij afsluitboom
R (pijl/blauw) over de bosweg. In de buurtschap
Stad Gerwen passeert u een boerderij en volg RD
(Raamdijk) de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij
zitbank gaat u L (blauw) en ga dan meteen L
(blauw) over de asfaltweg. Aan de T-splitsing bij
fietsknooppunt 72 gaat u R (pijl) langs het kanaal.
Aan de 3-sprong steekt u L (pijl) via brug het
Wilhelminakanaal over. Aan de T-splitsing bij
wkp 15 gaat u L (14) en neem meteen de rechtse
weg die bij wkp 14 naar rechts(16) buigt. Let op!
Meteen in de bocht naar rechts gaat u scherp R
over het pad met links de greppel. Blijf geruime
tijd het pad langs de greppel volgen. Voor bos
gaat u bij gele paal R en meteen daarna gaat u L
over het pad. Bij grijs betonnen 4-kantig object
gaat u RD langs de bosrand met rechts de
greppel. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u R
(Nederwettense Heikampen). U steekt een beekje
over en dan gaat u meteen aan de 4-sprong L
(pijl).
4. Aan de ongelijke 4-sprong neemt u het tweede
pad L met links de Waterloop. Voorbij vennetje
buigt het pad naar rechts. Voorbij afsluitboom
steekt u de doorgaande weg over en loopt u RD
(pijl) over de asfaltweg met rechts de Waterloop.
Neem het eerste graspad L dat meteen naar
rechts buigt met rechts de Waterloop. Aan het
einde, bij parkeerplaats en wegwijzer, gaat u L
door het klaphek en u loopt het natuurgebied
Mosbulten binnen. Loop dan schuin L naar de
twee zitbanken, een fijne pauzeplek na 9,2 km
wandelen. (Links ziet u een vogeluitkijkwand).

Na de pauze gaat u R over het graspad met links
het Haverven. Het pad buigt naar links. Negeer
zijpaden. (Rechts ziet u het Heikantsven). U
passeert een zitbank en loop RD (rode pijl). Via
klaphek verlaat u het natuurgebied en volgt u het
mooie pad tussen de bomen door. Aan de
asfaltweg gaat u R (pijl). Aan de 3-sprong bij wkp
10 gaat u L (56).
5. Aan de 3-sprong bij wkp 56 gaat u RD (19).
Negeer inrit rechts naar huisnr. 24 en 10 m verder
gaat u bij paaltje R over het bospad. Aan de
4-sprong gaat u RD. Negeer zijpaden rechts. Aan
de 5-sprong gaat u L (geel). (Dus over het meest
linkse pad dat richting hoge afrastering loopt).
Negeer zijpaadje rechts. Aan de asfaltweg gaat u
R. Voorbij mooi huisje gaat u aan de 3-sprong
RD (pijl). Aan de T-splitsing steekt u de
doorgaande weg over en ga dan bij wkp 19 L (16)
over het fietspad. Aan de ongelijke 4-sprong bij
wkp 16 gaat u scherp R (17) over het graspad
langs de Breugelse Beek. Aan de 3-sprong, met
links een 3-tal bomen, gaat u RD. Aan het eind
gaat u R (pijl) langs de beek. Aan de 3-sprong
gaat u RD (pijl) met rechts de beek.

blz 3 van 3
6. Na geruime tijd gaat u aan de kruising bij
stenen brug en wkp 17 RD langs de beek. Let op!
Bij dikke boom gaat u R verder langs de beek.
Aan de klinkerweg gaat u R en u loopt het dorp
Breugel binnen. Aan de T-splitsing bij zitbanken
gaat u L (Veerstraat). Aan de 3-sprong bij
snackbar gaat u RD. Voorbij huisnr. 55 gaat u
aan de 3-sprong bij wkp 67 L (65) over de
veldweg. Bij houten hek volgt u RD (pijl) het pad.
Het pad buigt rechts langs de Dommel en ga dan
L (pijl) de brug over. Aan de T-splitsing gaat u R
(pijl). Aan de 3-sprong gaat u R. Voor het
Dommelbalkon gaat u L (pijl). Negeer zijpaden en
loop RD door het Vroonpark langs het
Christusbeeld naar de parkeerplaats.
(Park Vroonhoven, vernoemd naar een middeleeuws
landgoed van de Hertog van Brabant, was vroeger
het kerkhof en de pastorietuin van de in 1958
afgebrande middeleeuwse Sint Petrus' Bandenkerk.
In het park staat ook het voormalig brevierhuisje, het
rustpunt voor de pastoor die na een wandeling over
het brevierpad hier ging zitten om zijn gebedenboek
te lezen en zijn preek te schrijven).
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