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Ten oosten van Best ligt op een prachtige plek in het bos een B&B.  Tijdens deze gemakkelijke boswandeling 
wandelt u eerst door het bos en dan loopt langs kwetsbaar/beschermd heidegebied langs o.a. het prachtige 
Langven. Via het prachtige heidegebied en bospaadjes loopt u naar het monument van Joe Mann Monument, 
waar ook de uitspanning  Joe Mann Paviljoen ligt waar u kunt pauzeren. Dan wandelt u door de bossen terug 
naar de parkeerplaats.  U kunt deze wandeling combineren met wandeling 1479 tot een afstand van 12,8 km.   

 
Startadres: B&B, Sonseweg 37/hoek Molenheideweg, Best.  

     Parkeer op de parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,20 km 1.20 uur  1 m  1 m 

 

 
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.   
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1480. BEST 5,2 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats bij de B&B  loopt u via 
de klinkerweg naar de uitgang en ga dan R 
(Molenheideweg) over het grindpad langs de 
asfaltweg. Steek voorzichtig aan de rechterkant 
de voorrangsweg (Sonseweg/N620) en het twee 
richtingen fietspad over en loop bij blauw 
verkeersbord “brom– fietspad” over het bospad.  
 

(U kunt hier ook R over het fietspad gaan. Na 50 m 
gaat u bij houten afsluitboom L over het brede 
bospad. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing R  over 
het mountainbikepaadje.  50 m verder gaat u bij 
afsluitboom L over het brede bospad.  **** Na 250 
m gaat u aan de 4-sprong RD (groen pijl) over de 
bosweg.   300 m verder aan de volgende 4-sprong 
gaat u verder RD (groene pijl). Na 150 m aan 
alweer een  4-sprong  gaat u L over het smalle 
kronkelende mountainbikepaadje.  (U verlaat hier 
de groene pijl). Steek na bijna 200 m de bosweg 
over  en ga dan meteen R over het smalle pad 
met links een terrein met plantkokers (2021) ter 
bescherming van aanplant nieuwe boompjes en 
rechts de bosweg. Vlak voor de ruime 4-sprong 
nabij wandelknooppunt (wkp) 81 gaat u L over het 
paadje met rechts de bosweg.     
 

2.  Let op! Na 100 m steekt u R de brede zandweg 
over en loopt u bij geel bordje “kwetsbaar 
natuurgebied” RD over het pad dat meteen naar 
rechts buigt met rechts en links afrastering van  
kwetsbaar natuurgebied. Na 200  m buigt het pad 
bij het links gelegen Langven, dat ontstaan is aan 
het eind van de laatste ijstijd, zo’n 20.000 jaar 
geleden, naar rechts. Aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 66 gaat u L (50) over de 
zandweg.   
 

(Na 50 m passeert u een zitbank, een genietplekje 
met mooi uitzicht over het beschermd natuurgebied).   
 

Volg nu het pad dat na 200 m naar links buigt. 50 
m verder gaat u aan de 3-sprong RD (pijl) over de 
bosweg door de eikenlaan met links nog steeds 
het kwetsbaar heidegebied. Aan de omgekeerde 
Y-splitsing bij zitbank gaat u via klaphek RD.    
 

(Mogelijk komt u hier een schaapskudde tegen, die 
voor het onderhoud van de heide zorgt).  
 

Na 150 m gaat u L over het pad door het 
prachtige heidegebied met meteen links zicht op 
een ven.  
 

3. Na 300 m gaat u aan de T-splitsing voorbij 
klaphek R over de brede zandweg. Na bijna 50 m 
gaat u aan de 3-sprong bij infobordje L (pijl) over 
de bosweg.  100 m verder gaat u aan de 4-sprong 
L over het bospad. Aan de T-splitsing gaat u R 
over de bosweg en na 10 m gaat u L over het 

bospad. Negeer zijpaden. Steek na ruim 300 m de 
zandweg schuin L over en loop RD over het 
smalle bospad.  Steek na 200 m ook de volgende 
zandweg over en loop RD over het smalle bospad 
dat een eindje verder een stijgend bospad wordt. 
Aan de T-splitsing gaat u R (Airbornepad).  
Negeer  zijpaden en loop RD het pad omlaag. Na 
50 m komt u beneden bij het Joe Mann Paviljoen 
waar u binnen of op het terras/Biergarten iets 
kunt eten of drinken o. a. een heerlijke 
Weiherstphaner Hefeweizen.  
 

(Als u hier L gaat, dan  komt u bij het grote Joe Mann 
monument.  
 

Het Joe Mann monument herdenkt de bevrijding van 
Best door de geallieerde militairen. De reden dat het 
monument "Joe Mann" heet, komt vanwege de actie 
van de Amerikaanse parachutist Joe Mann. Hij 
beschermde het leven van zijn kameraden, door 
zichzelf op een granaat te gooien).   
 

4. Met uw rug naar de ingang van het café loopt u 
bij zitbank en lantaarnpaal nr. 18 RD hetzelfde 
bospad omhoog terug. Na 50 m gaat u boven aan 
de 3-sprong, met boom in het midden, R het pad  
omlaag met rechts afrastering. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. Negeer 
zijpaadjes. Na 100 m buigt het smalle pad naar 
links (pijl) en wordt een brede bos- zandweg. Na 
de volgende 100 m gaat u aan de 3-sprong R.  
Negeer zijpaden Na 300 m gaat u vlak voor 
afsluitboom/fietspad aan de 4-sprong L over het 
smalle mountainbikepaadje. 
 

(U kunt hier ook L over het brede twee richtingen 
fietspad lopen. Na 300 m bij tweede houten 
afsluitboom links en bij bord  “U nadert knooppunt 17” 
steekt R de doorgaande weg over en loopt u RD 
(oranje pijl) over het bospad. Ga dan verder bij ****  
in dit punt).  
 

Na 150 m gaat u bij afsluitboom RD over het 
kronkelende paadje. 200 m verder aan de 4-
sprong bij de volgende afsluitboom gaat u R 
(oranje pijl). Steek voorzichtig het fietspad en de 
doorgaande weg over en loop RD (oranje pijl) 
over het bospad, **** dat na 50 m naar rechts en 
links buigt.  Aan de T-splitsing gaat u L (oranje 
pijl) over de bosweg.   
 

(Degene, die deze wandeling combineert met 
wandeling 1479 gaat u hier R. Ga dan verder bij **** 
in punt 1 van wandeling 1479).   
 

Meteen daarna gaat u voorbij afsluitboom 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. 


