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Ten oosten van ’s-Hertogenbosch ligt in het dorpje Vinkel, Restaurant Den Driehoek. Tijdens deze
gemakkelijke wandeling, wandelt u eerst langs de prachtige windmolen de Zwaan en dan volgt u een mooi
graspad langs de Grote Wetering. U loopt door het bos naar de buurtschap Hooge Heide en dan struint u
door de bossen en langs bosranden van recreatiegebied Engelenstede. U passeert enkele fraaie vennen en
dan loopt u weer de bossen in. Via pad langs de Grote Wetering loopt u terug naar het dorp en restaurant
met mooi terras. Na 6,4 km passeert u een picknickplek met banken.

Startadres: Restaurant Den Driehoek, Brugstraat 34, Vinkel. Tel: 073-5321862. Geopend: Dagelijks vanaf
12.00 uur, zondag vanaf 10.00 uur, dinsdag gesloten.

1531. VINKEL 11,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café steekt
u de doorgaande weg over en gaat u RD over de
half verharde veldweg. Na bijna 400 m gaat u
voorbij klaphek RD (pijl) met links de prachtige
molen de Zwaan/Vinkelse molen (2020).
Voor info over de molen zie: De geschiedenis van
molen “De Zwaan” onderaan de routebeschrijving.
Voorbij de molen steekt u bij wandelknooppunt
(wkp) 78 RD de brug over en ga dan R over het
grindpad met rechts de Grote Wetering.
(De circa 12 km lange Grote Wetering, een zijbeek
van de Aa, is een voornamelijk gegraven waterloop
die vermoedelijk in de 13e eeuw is gegraven door
monniken uit Vinkel, die tot de orde der Wilhelmieten
behoorden en die bindingen hadden met het klooster
Baseldonk in Den Bosch. Daarom werd de Grote
Wetering vroeger Monniksgraeve genoemd. In de
huidige vorm dateert de beek van het begin van de
20e eeuw toen ze werd uitgegraven om het
omringende moerasgebied te ontwateren).
Steek, bij asfaltweg, R de brug over en ga dan
meteen daarna aan de 3-sprong, bij wkp 43 L
(44/Brugstraat). Let op! Na 50 m, waar links de
afrastering eindigt, gaat u L en ga dan meteen R
over het graspad met links de Grote Wetering. Na
900 m steekt u voorbij ketting bij brug en wkp 44
de asfaltweg over en loop RD (9) verder over het
graspad langs de beek. 600 m verder steekt u L
stalen brug over en loop RD (6) met links de
Vinkelse Loop. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong
R tussen de paaltjes door over het bospad.
2. Na 250 m gaat u aan de 3-sprong L (pijl) over
het brede graspad. Na 300 m loopt het pad rechts
langs een wit huis en meteen daarna gaat u bij
afsluitboom R door de bomenlaan. Na 250 m gaat
u aan de 4-sprong RD. Negeer zijpaden. Voorbij

afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L over de
asfaltweg. Aan de volgende T-splitsing, in de
buurt Hooge Heide, voor huisnr. 46 gaat u R over
de asfaltweg. Na 200 m gaat u voorbij huisnr. 34
en bij dikke boom L over de grindweg met links
huisnr. 32 en volg dan RD de bosweg. Negeer
zijpad rechts. Aan de Y-splitsing gaat u L. Vlak
daarna gaat u aan de T-splitsing L over de
asfaltweg en meten daarna gaat u aan de
3-sprong RD (pijl) langs de sloot en volg de
asfaltweg, die na bijna 100 m links het bos
inbuigt.
3. Aan de 4-sprong, bij de ingang van de camping
de Hooghe Heide, gaat u R over het bospaadje.
(Na regenval kan het pad erg drassig zijn). Na ruim
250 m gaat u aan de T-splitsing voor sloot R door
de bomenlaan. Na bijna 100 m gaat u aan de 3sprong bij afsluitboom L door de berkenlaan. Aan
de 4-sprong gaat u L door de bomenlaan met
links een sloot. Aan de T-splitsing, bij
afsluitboom, gaat u R (ruiterroute (rr)) over het
brede pad. Na 50 m gaat u bij afsluitboom L over
het bospad langs de afrastering. Aan het einde
steekt u de asfaltweg over, loop RD en ga dan
meteen R over het bos- fietspad met rechts de
asfaltweg (Hooghei). Aan de 4-sprong bij bord
“fietspad” gaat u RD met rechts nog steeds de
asfaltweg.
4. Aan het einde steekt u R de asfaltweg over en
gaat u RD over het graspad met rechts de
Vinkelse Loop.
(U kunt hier R naar het grasland lopen waar enkele
picknickbanken staan. Een mooie pauzeplek na 6,4
km lopen).
Aan het einde gaat u L langs de doorgaande weg
en na 25 m gaat u schuin R (rode pijl) over het
bospad.

Negeer meteen zijpad links en volg het pad
(mountainbikeroute).
Aan de T-splitsing gaat u R (rode pijl) en volg
geruime tijd het kronkelende paadje. Aan de
ongelijke 4-sprong, met links 2 paden, gaat u RD
(rr) met rechts een akker. Negeer zijpad links.
5. Let op! Aan de 6-sprong bij infobord en
fietsknooppunt 59 neemt u het tweede pad R
(gele pijl). Na 15 m gaat u aan de Y-splitsing L en
dan gaat u meteen aan de omgekeerde
Y-splitsing RD (gele pijl). Meteen daarna, aan de
4-sprong, gaat u RD (geel-rood/pijl), tussen de
greppel door. Aan de T-splitsing, voor vennetje
gaat u L en dan gaat u meteen R (geel-rood) met
rechts het vennetje. Een eindje verder loopt u RD
(geel-rood) over het bospad. Aan de T-splitsing
bij zitbank en voor grasveld gaat u R (pijl/geelrood). Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl/geel-rood).
Volg nu RD (geel-rood) het brede graspad met
rechts een prachtig ven.
6. Na 100 m, circa halverwege het ven, gaat u L
(geel-rood) over het bospad en steek dan RD het
grasveld over en volg RD (geel-rood) het bospad.
Aan de T-splitsing gaat u R en meteen daarna aan
de 4-sprong bij bomenlaan gaat u RD (geel-rood).
U steekt RD het grasveld over en loop RD (geelrood) over het bospad. Aan de 4-sprong gaat u R
(geel-rood). Aan de volgende 4-sprong gaat u RD
(geel-rood). Negeer zijpad rechts. Aan de
omgekeerde Y-splitsing, bij wit paaltje, gaat u RD
en na 10 m gaat u aan de volgende Y-splitsing L.
Meteen daarna aan de verharde 4-sprong gaat u L
over het bospad langs een halve kring, bestaande
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uit 6 betonnen wanden. U loopt het bos in en na
25 m gaat u aan de 4-sprong R (blauw). Na 25 m
steekt u RD het grasveld/hindernisbaan over en
loopt RD (wit/rr) door het bos.
7. Aan de 4-sprong gaat u RD (wit/rr) met rechts
een grote akker. Negeer zijpaadjes. Aan de
4-sprong, met rechts een afsluitboom en
parkeerplaats, gaat u RD (wit). Negeer zijpad
rechts. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u, bij
houten doorgang, R (geel-rood). Steek de
doorgaande weg (Kaathoven) over en loop bij
afsluitboom RD (rode pijl) over het bospad.
Let op! Aan de 4-sprong gaat u R (pijl) en meteen
daarna gaat u aan de T-splitsing L (pijl). Aan de
volgende 4-sprong gaat u R over de bosweg. Na
50 m gaat u aan de volgende 4-sprong L (wit)/rr).
Negeer zijpad links. U steekt RD het grasveld
over en loop RD (wit/rr). Aan het einde steekt u
de doorgaande weg over en gaat u RD (pijl) over
het bospad. Negeer na 10 m zijpad links en loop
evenwijdig aan de weg. Aan de 4-sprong bij
afsluitboom gaat u R en meteen daarna bij wkp 45
gaat u L (44) over het fietspad. Loop RD de brug
over en ga dan meteen R over het graspad met
rechts de Grote Wetering. Circa 50 m voor
volgende brug gaat u vlak voor de afrastering L
en dan meteen R over de asfaltweg. Aan de
T-splitsing, bij brug, gaat u L B(Brugstraat) en u
loopt het dorp in. Negeer zijwegen. Na ruim 500 m
komt u bij huisnr. 34 Restaurant Den Driehoek, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. Het vriendelijke personeel
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.

***********************************
De geschiedenis van molen “De Zwaan”
De geschiedenis van molen “De Zwaan” gaat terug naar 1884. In dat jaar bouwde molenaar P. van Schaijk
een achtkante beltmolen aan de huidige Dennenlaan. Toen er rond 1900 op steenworp afstand van de
molen een kerk werd gebouwd, die voor aanzienlijke windbelemmering zorgde, besloot de boze molenaar,
hij ging 6 weken niet naar de kerk, in 1902 zijn molen te verplaatsen naar de Lindelaan. In de Tweede
Wereldoorlog werd de molen door een granaat getroffen en was windbemaling niet meer mogelijk.
Uiteindelijk werd De Zwaan in 1964 gesloopt door J.D. Medendorp uit Zuidlaren die de nog bruikbare delen
opknapte en deze, alle 700 precies genummerd, per schip naar de Verenigde Staten liet sturen. In Amerika
werd de Zwaan met minutieuze precisie in elkaar gezet op Windmill Island in Holland in de staat Michigan.
De huidige prachtige molen is door en grote groep vrijwilligers gemaakt en draait weer sinds 2020 en is
een landmark in de omgeving. Als een van de molenaars aanwezig is vertelt hij u graag over de
geschiedenis en de werking van de molen. De molen is niet alleen een molen, maar heeft ook een
multifunctionele ruimte.
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.

