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blz 2 van 3
Ten oosten van Best ligt op een prachtige plek in het bos een B&B. Tijdens deze gemakkelijke boswandeling
wandelt u eerst een flink stuk door de bossen en dan struint u over de heide met mooi uitzicht op het Oud Meer.
Via leuke bospaadjes loopt u naar restaurant/uitspanning ’t Boshuys. Hier kunt aan bijna het eind van de
wandeling een bezoek brengen aan het Museum Bevrijdende Vleugels en aan het Nationaal speelgoedmuseum
Spelebos. U kunt deze wandeling combineren met wandeling 1480 tot een afstand van 12,8 km.
Startadres: B&B, Sonseweg 37/hoek Molenheideweg, Best. Tel: 040-2908000.
Parkeer op de parkeerplaats.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

7,56 km

1.50 uur

1m

1m

1479. BEST 7,6 km
1. Vanaf de parkeerplaats bij de B&B loopt u via
de klinkerweg naar de uitgang en ga dan L
(Molenheideweg) over het grindpad langs de
asfaltweg. Na 150 m gaat u aan de 4-sprong bij
afsluitboom R over de bosweg. Negeer vlak
daarna zijpad rechts. **** 100 m verder gaat u aan
de 3-sprong bij ruiterpaal L omlaag en meteen
daarna
aan
de
3-sprong
gaat
u
RD
(ruiterroute/wit). Na 150 m, waar het zandpad
naar links buigt, gaat u aan de 4-sprong RD. (U
verlaat hier de ruiterroute). Negeer zijpaden. 200 m
verder gaat u aan de volgende 4-sprong L (zwarte
pijl) over de bosweg met rechts een greppel. 30 m
verder gaat u R over de bosweg/graspad. Na 100
m gaat u aan de 4-sprong L over het bosgraspad. Na de volgende 100 m gaat u aan de
volgende 4-sprong R (geel) de bosweg omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u L (geel). Na 25 m gaat u
R en volg het pad met rechts de hoge afrastering
van het voormalig militaire oefenterrein, nu
survivalbaan Best. Na 200 m bij grote bedrijfshal
buigt het pad naar rechts met nog steeds rechts
hoge afrastering van het voormalig militair
oefenterrein.
(Op dit terrein staat het Museum Bevrijdende
Vleugels. Bijna aan het eind van de wandeling komt u
nabij de ingang van het museum. Zeker eens gaan
bezoeken.
Het voormalige oefenterrein lag in het gebied waar
op 17 sept. 1944 luchtlandingen plaatsvonden tijdens
de Operatie Market Garden, die de bevrijding van
Zuid-Nederland inluidde).
2. Bijna 400 m verder gaat u aan de 3-sprong,
waar u rechts twee grote gebouwen ziet, L
omlaag. (U verlaat hier de afrastering). Meteen
daarna voorbij het groene bordje “gemeente Son
en Breugel” gaat
u aan de 3-sprong L
(ruiterroute) over het bospad dat meteen naar
rechts buigt. Negeer zijpaden en blijf geruime tijd
het pad door de bosrand volgen met links aan de
bosrand akkers/weilanden. (150 m verder loopt u
onder de hoogspanningskabels door). Na 700 m
negeert u bij bruin verrijdbaar ijzeren hek veldzandweg links, die gelegen is tussen afrastering

van regenwaterafvoerpijpen. Let op! Meteen na
het hek gaat u links over het graspaadje lopen
met links een greppel en rechts de brede
zandweg. Bij bruggetje gaat u RD. 200 m verder
bij het platte stalen rooster bruggetje gaat u R
door de berm omhoog en loop dan aan de 3sprong RD (ruiterroute) over het bos- zandpad.
Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 28
gaat u RD (7) en u passeert meteen links een
zitbank. Negeer zijpad rechts. Vlak daarna aan de
T-splitsing gaat u L over de bosweg met rechts
afrastering/draden van beschermd natuurgebied.
3. Na 300 gaat u aan de 4-sprong R met rechts
nog steeds afrastering/(schrik)draad. Negeer
zijpaden. 300 m verder voorbij houten hek gaat u
R (pijl) via houten klaphek over het zandpad met
links afrastering. Na 150 m bij zitbank
(genietplekje) met mooi uitzicht op het grote Oud
Meer gaat u RD.
(Mogelijk komt u hier bij het Oud Meer Aberdeen
Augus koeien tegen, een hoornloos ras dat in de
19e eeuw in Schotland is gefokt. Met name in
Amerika worden deze runderen gehouden voor hun
vlees).
Negeer zijpaden rechts en blijf het zandpad RD
volgen met links het meer. (Na 100 m passeert u
de volgende zitbank). 300 m verder bij afvalbak en
zitbank (genietplekje), staand bij strandje, gaat u
RD met links afrastering/meer. Negeer zijpaden
en na 150 m verlaat u het Oud Meer.
Na 250 m beneden aan de 4-sprong, met rechts
een gele markeringspijl, gaat u L en meteen
daarna bij hoek van afrastering gaat u R het
smalle paadje door de heide omhoog.
(U kunt hier ook RD over het brede zandpad lopen
met even verder links het Oud Meer. Negeer
zijpaadjes. Ga dan na bijna 200 m verder bij **** in
punt 4).
Boven aan de brede zandvlakte gaat u meteen L
over het brede zandpad met links de heide en
rechts de zandvlakte. (U loopt dus richting
hoogspanningsmast).

4. Let op! Na circa 40 m, voorbij boom en
tegenover drie sparren, gaat u L het “vage”
(slecht te zien) paadje door de heide omlaag.
(Als u dit niet ziet, volg dan RD het pad richting
hoogspanningsmast. Na 50 m gaat u scherp L het
smalle (zand)paadje omlaag dat 50 m verder naar
rechts buigt . Ga dan verder bij volgende zin).
Even verder loopt u het sparrenbos in met soms
overhangende takken. Aan de T-splitsing (circa
50 m voor doorgaande weg) bij boom met gele stip
gaat u L over het paadje dat naar rechts buigt. Na
bijna 100 m gaat u na klaphek R over het pad.
Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) en **** via
klaphek steekt u voorzichtig aan de linkerkant de
doorgaande weg en fietspad over. Let op! Loop
naar de links staande zitbank/afvalbak en ga RD
over het smalle paadje dat meteen daarna bij
afrastering en rood paaltje naar links buigt.
(U kunt hier ook RD (Hoberglaan) aan de linkerkant
over de asfaltweg lopen. Na bijna 200 m gaat u aan
de 4-sprong bij groen bordje “gemeente Son en
Breugel” scherp R over het smalle bospad. Ga dan
verder bij ^^^^ in dit punt).
Na 200 m gaat u aan de T-splitsing R. (U verlaat
de rode route). Steek de doorgaande weg over en
loop bij groen bordje “gemeente Son en Breugel”
bordje RD over het smalle bospad ^^^^ dat
meteen naar rechts en naar links buigt. Negeer
zijpaadjes.
Na
250
m,
meteen
voorbij
hoogspanningskabels, gaat u aan de omgekeerde
Y-splitsing RD. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong RD (ruiterroute).
5. Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R (zwarte
pijl) over de bosweg. Negeer twee naast elkaar
liggende paadjes links en loop RD (pijl). 50 m
verder gaat u aan de Y-splitsing L (groene pijl)
over het smalle bospaadje. (U verlaat hier de pijl).
Boven op het heuveltje gaat u RD omlaag.
Omlaag lopend gaat u aan de 4-sprong bij
markeringspaaltjes L (pijl staat 50 m verder) over
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het bospad. (U verlaat de groene pijl). Negeer
zijpaden. Na bijna 300 m gaat u aan de 4-sprong
bij zitbank R (pijl) het (verharde) pad omlaag.
Negeer zijpaden. Na 250 m, voorbij afsluitboom,
veerooster en infoborden, steekt u het fietspad en
vervolgens, voorzichtig, de doorgaande weg
(Sonseweg) over en loopt u bij afsluitboom RD
over het bospad.
(Als u 50 m verder, meteen voorbij gsmmast/veerooster R over het pad gaat en bij
parkeerplaats RD loopt, dan komt u meteen bij de
grote uitspanning ’t Boshuys waar u binnen of op het
grote terras iets kunt eten en drinken.
Hier bevindt zich ook het Museum Bevrijdende
Vleugels dat het heftige verhaal van – onder meer de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog vertelt. Het museum heeft
een bijzondere collectie inclusief tanks, vliegtuigen,
diorama's, foto's en wapentuig dat daadwerkelijk is
gebruikt tijdens Operatie Market Garden. In de
verschillende hallen worden de bezetting, de
onderdrukking en de uiteindelijke bevrijding, uitvoerig
belicht.
Hier bij de uitspanning kunt u ook het Nationaal
speelgoedmuseum Spelebos met 1200 items
bezoeken. Bij Spelebos staat spelen, ontdekken en
leren centraal.
Als dit alles nog niet genoeg is, dan kunt u ook nog
even de escaperoom induiken).
6. Aan de 3-sprong bij wkp 85 gaat u L (23).
Negeer zijpaden en volg RD het pad dat na 250 m
naar rechts buigt. Vlak daarna aan de 3-sprong
gaat u L. Negeer zijpaden. Aan de T-splitsing gaat
u L. Meteen daarna aan de volgende T-splitsing
gaat u R. Negeer zijpad links. Vlak daarna voorbij
afsluitboom gaat u L over het grindpad langs de
asfaltweg. Na 150 m gaat u R via toegangshek
over de klinkerweg en u komt weer bij de
parkeerplaats.
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