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Ten oosten van Best ligt op een prachtige plek in het bos het Joe Mann Paviljoen. Joe Mann was een
geallieerde soldaat die zich op 19 sept. 1944 op een granaat heeft geworpen om zijn kameraden te redden.
Tijdens deze gemakkelijke en bosrijke wandeling komt u bij het memorial en bij het Monument. U wandelt
eerst door de bossen naar een open zandvlakte en dan volgt u een mooi zandpaadje langs het prachtige Oud
Meer, er staan ook zitbanken. U loopt aan de andere kant langs het meer terug en dan struint u geruime tijd
door de mooie bossen van Nieuwe Heide. Bij het Wilhelminakanaal passeert u een mooie fietsbrug en dan
komt u bij het Joe Mann Memorial waar Joe zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid, een bijzondere plek
om even stil te staan. Er staat ook info over de bijzondere vorm van de steen. Via een mooi pad wandelt u
langs het prachtige Langven (dat helaas in de zomer wel eens kan opdrogen) en via leuke bospaadjes wandelt
u naar het leuke terras. Hier kunt u ook nog het Joe Mann Monument bezoeken. Neem voldoende drinken
mee voor onderweg.

Startadres: Joe Mann Paviljoen, Joe Mannweg 4, Best. Tel: 0499-325608. Geopend: maandag t/m zaterdag
van 10.00 tot 18.00 uur, zondag van 09.30 tot 19.00 uur. Parkeer links op de parkeerplaats.
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1483. BEST – Joe Mann-route 10,3 km
1. Met uw rug naar de ingang van het Joe Mann
Paviljoen gaat u L. Aan de kruising bij groot
kunstwerk gaat u RD over de asfaltweg langs de
parkeerplaatsen.
Aan
het
einde,
bij
wandelknooppunt (wkp) 84, gaat u RD (22) langs
de slagboom. Meteen daarna gaat u aan de
4-sprong RD en na 10 m gaat u schuin L
(Airbornepad Market Garden/zwart met 2 witte
streepjes) over het bospad.

afrastering. Bij zitbank volgt u RD (Airbornepad)
het brede zandpad langs de afrastering. U
passeert een afvalbak en een aan het Oud Meer
staande zitbank, een genietplekje.
Volg het
zandpad RD met rechts afrastering/meer.

(Het 220 km lange-afstand-wandelpad Airbornepad
gaat zoveel mogelijk over onverharde wegen en
paden in de voetsporen van de bevrijders, die in sept.
1994 deze route van Lommel (België) naar Arnhem
hebben afgelegd).

De route volgend passeert u nog twee zitbanken,
genietplekjes).

Negeer zijpaadjes. Boven aan de 4-sprong gaat u
RD het bospad omlaag. (Dus niet rechts over het
mountainbikepad). Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u L/RD. Aan de 4-sprong gaat u RD. Steek
het brede zandpad over en loop RD over het
zandpaadje door de heide. Aan de 3-sprong gaat
u L en loop RD. Voorbij klein wildrooster steekt u
het twee richtingen fietspad en de doorgaande
weg over en ga dan bij afsluitboom schuin R over
het brede bospad. Negeer zijpaden. Na 250 gaat
u aan de 3-sprong bij houten hek en wkp 7 R (8)
via klaphek over het bospad.
2. Aan de 4-sprong gaat u RD en steek dan RD de
grote zandvlakte over richting alleenstaande
boom in de verte. Bij de alleenstaande boom gaat
u R en na 20 m gaat u L over het smalle
zandpaadje door de heide. Steek het brede
zandpad over en loop RD omhoog met rechts

(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.

Aan het einde van de afrastering gaat u voorbij
klaphek R over het brede zandpad met rechts
afrastering. Na bijna 300 m gaat u aan de
T-splitsing bij zitbank R (pijl). Aan de 3-sprong bij
mooie houten brug gaat u RD over het graspad.
3. Vlak voor houten hek en doorgaande weg
(Bestseweg) gaat u R over het pad dat u geruime
tijd RD volgt. U passeert een klaphek met rechts
kwetsbaar gebied. Bij zitbank voor het Oud Meer
gaat u L. Voorbij volgend klaphek volgt u het pad
met rechts het Oud Meer. Aan de T-splitsing gaat
u L (pijl) door het klaphek. Steek voorzichtig de
doorgaande weg (Bestseweg/N620) en tweerichtingen fietspad over en bij zitbank loopt u RD
(Hoberglaan). (U loopt dus aan de linkerkant van de
weg). Let op! Na bijna 200 m gaat u aan de
4-sprong bij groen bordje “gemeente Son en
Breugel” scherp R over het smalle bospaadje, 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 3-sprong RD (ruiterroute)
over
het
pad.
Vlak
daarna
aan
de
T-splitsing gaat u L (pijl). Negeer zijpaden.
4. Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 21 gaat u R
(82). Aan de volgende 4-sprong gaat u L (pijl)
over de brede bosweg. Na 30 m gaat u over het
rechts van de brede bosweg gelegen pad lopen.
Na bijna 150 m, aan de ongelijke 4-sprong bij
wkp 82, gaat u RD (51) over de bosweg. (Dus niet
verder over het pad).
100 m verder aan de
3-sprong bij infobord “Ecozone” gaat u R over
het bospad.
(Als u L gaat, komt u meteen bij een uitkijkhut).
Aan de T-splitsing gaat u L (mountainbikeroute)
over het pad. Aan de volgende T-splitsing gaat u
R over het breder pad. Aan de 3-sprong, gaat u
RD over de bosweg. (U verlaat hier de mountainbike
route). Aan de 4-sprong bij zitbank, een mooie
pauzeplek na 5,6 km, gaat u RD (rode pijl). Aan de
3-sprong gaat u RD (Airbornepad). Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u L. Aan de volgende
ongelijke 4-sprong gaat u RD.
5. Bijna 50 m verder gaat u aan de 4-sprong R
(geel). Negeer zijpaden. Aan de kruising gaat u
RD (geel). Aan de volgende (ruime) kruising gaat
u RD (pijl). Negeer zijpaden. 250 m verder gaat u
aan de T-splitsing voor de heide/grasland R (pijl)
over het verharde pad. Na 50 m gaat u via
klaphek L over het smalle zandpad door het
prachtige heidegebied met rechts afrastering van
kwetsbaar gebied. (Bijna aan het einde van het pad
ziet u rechts een ven). Na 300 m gaat u aan de
T-splitsing L over het verharde weggetje.
(Mogelijk komt u hier een schaapskudde tegen, die
de heide onderhoudt).
Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij klaphek en
wkp 50 R (76) over het zandpaadje. Aan de
volgende 4-sprong gaat u RD over het
mountainbike pad door het bos. Boven voor de
doorgaande weg (N.C.B. weg) gaat u R over het
paadje. (U moet hier even over een paar
boomstammen stappen (11-2021). Na 20 m steekt
u L de doorgaande weg over en gaat u R over het
fietspad.
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(U passeert links de mooie fietsbrug. Vanaf de brug
heeft u een mooi zicht op het Wilhelminakanaal).
Aan de 3-sprong voor brug (Airbornebrug) gaat u
R (pijl/Boslaan Zuid). Na 100 m gaat u aan de
3-sprong R (pijl) en gaat u bij afsluitboom R naar
het Joe Mann Memorial, een fijne pauzeplek na
8 km.
(Beneden aan de routebeschrijving kunt u lezen wie
Joe was en wat voor dappere daad hij heeft verricht).
6. Loop terug naar de afsluitboom en loop RD
(Airbornepad) over het bospad (dus het meest
linkse bospad). Negeer zijpad links. Aan de Tsplitsing gaat u R (pijl 75/Airbornepad) over de
bosweg. Aan de T-splitsing bij klaphek en zitbank
gaat u bij wkp 75 L (68) met rechts grasland. Aan
de 3-sprong gaat u R (pijl). Aan de volgende 3sprong gaat u R (pijl) over het brede zandpad.
(Na 200 m passeert u rechts een zitbank, een
genietplekje met mooi zicht op het Langven).
50 m verder gaat u aan de 3-sprong bij wkp 66 R
(51) over het pad, dat voor het prachtige Langven
dat ontstaan is aan het einde van de laatste
ijstijd, zo’n 20.000 jaar geleden, naar links buigt.
Volg nu het pad met links en rechts van u
kwetsbaar gebied. Aan de T-splitsing bij geel
bordje “kwetsbaar gebied” gaat u R (pijl) over de
brede zandweg. Aan de 3-sprong gaat u RD
(rolstoelroute). Negeer zijpaadjes. Na 50 m gaat u
aan de ruime 4-sprong L (rolstoelroute). Aan de
3-sprong gaat u RD langs zitbank. Negeer zijpad
links.
7. Na 50 m gaat u schuin R over het licht
stijgende bospad. Aan de T-splitsing gaat u R
(geel). Aan de volgende T-splitsing gaat u L.
Steek de bosweg over en loop RD (Airbornepad)
over het bospaadje. Steek het verharde pad over
en loop RD (Airbornepad). Aan de T-splitsing
gaat u R (Airbornepad). Aan de 3-sprong gaat u
RD en dan komt u bij het Joe Mannpaviljoen, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het terras/biergarten nog iets kunt eten of drinken
o.a. een heerlijke Weiherstephaner Hefe Weizen.
Voor de honden zijn er drinkbakken. Het
personeel verneemt graag wat u van de
wandeling vindt. Voor de ingang naar de
uitspanning staat links het indrukwekkende Joe
Mann Monument.

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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Het Joe Mann oorlogsmonument is opgericht ter nagedachtenis van de omgekomen geallieerde soldaten uit
de 101e Luchtlandingsdivisie (The Screaming Eagles). In het bijzonder voor de Amerikaanse parachutist Joe
Mann, een soldaat der eerste klasse in company-H van de 502nd Parachute Infantry Regiment van het
Amerikaanse leger. Tijdens Operatie Market Garden redde de gewonde soldaat Joe Mann de levens van zes
medesoldaten door op een granaat te gaan liggen.

