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Tijdens deze gemakkelijke en schitterende wandeling door het Mastbos, wandelt u meteen via een 
bospaadje het dorp uit en dan loopt u door met mooie dal van de Boven Mark, naar het prachtige Kasteel 
Bouvigne, waar u eventueel de mooie kasteeltuin kunt bezoeken. U duikt het Mastbos binnen en dan komt 
u bij een mooi uitzichtpunt met zitbank.  Even later komt u bij een bank aan het mooie Turfven en dan 
struint u weer door de bossen. U wandelt over de Galderse Heide en dan passeert u weer een zitbank aan 
een groot ven. Via een prachtig aangelegd vlonderpad loopt u dwars door het heidegebied en dan wandelt 
u geruime tijd over graspaadjes langs de Boven Mark. Aan het einde is een mooi tuinterras.  Neem voor 
onderweg drinken mee.   
 

 
 

Startadres:  Lunchroom De Uitdaging, Dorpstraat 40, Ulvenhout. Tel: 076-5449920. Geopend: Dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur.   Parkeer tegenover de zaak op de 
parkeerplaats en als deze vol is kunt u parkeren voor de Plus Ulvenhout, Withof 62, Ulvenhout (Achter de 
kerk).   

 

 
 

1665. ULVENHOUT 11,6 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang gaat u L. Na bijna 
50 m gaat u aan de 3-sprong R (Dorpsplein).  Let 
op! Na 25 m gaat u bij zitbank L over het tegelpad 
en loop RD langs het bord “Voetpad”. Aan de 
eenrichtingsasfaltweg gaat u RD.  Aan het einde 
steekt u de doorgaande weg en fietspad over en 
voorbij klaphek gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 
94 RD (19) over het bospad. Voorbij stenen 
gebouw van Enexis, gaat u aan de 4-sprong RD 
over het bospad, dat na bijna 150 m naar links 
buigt. Aan het einde gaat u door het klaphek, 
steek de doorgaande weg over en ga R over het 
fietspad en u passeert een zitbank. Na ruim  
100 m, meteen voorbij restaurant, gaat u aan de 
3-sprong L (Bieberglaan), over de doodlopende 
weg.  Na 300 m, aan het einde van de asfaltweg,  
volgt u RD het fietspad.  100 m verder steekt u via  
brug de Boven Mark over en dan gaat u meteen 
na de brug bij wkp 18 R (60) over het pad met 
rechts de Boven Mark.  Na 150 m buigt het pad 
links over een beekje. Steek 50 m verder het 
asfalt- fietspad over  en loop RD over het 
grindpad. Na bijna 400 m gaat u aan de  
T-splitsing, bij wkp 60, L (17).  Negeer na 200 m 
brug links.  Vlak daarna gaat u L over het pad 
langs de doorgaande weg (Bouvignelaan).   
 

2.   100 m verder, aan de 4-sprong, bij slagboom 
en links prachtig uitzicht op Kasteel Bouvigne, 
dat voor het eerst  in 1554 werd genoemd, gaat u 
R (Bouvignedreef) en loop aan de linkerzijde over 
het pad.  
 

(Als u mooie de kasteeltuin wilt bezoeken, loop dan 
aan de 4-sprong RD en na 100 m gaat u L. Bij de 
parkeerplaats gaat u L, via het gebouw van 
Waterschap Brabants Delta, naar de tuin die zeker 
een bezoekje waard is. Zie info Landgoed Bouvigne 
beneden aan de beschrijving). 

Na 30 m gaat u bij rood paaltje L en ga dan 
meteen R over het grasveld langs de lange 
picknickbank. Aan het einde van het grasveld 
gaat u aan de Y-splitsing R/RD over het bospad. 
Aan de ruime 5-sprong bij picknickbank gaat u 
RD. Na 150 m aan de T-splitsing bij “takkenwand” 
gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing 
R.  Aan de ruime 4-sprong met dubbele zandweg 
gaat u L (ruiterpad).  
 

3. Voorbij zitbank gaat u, voor de zandvlakte, R 
achter langs de volgende zitbank door en ga dan 
R (rr.) over de brede zandweg. Negeer zijpdaden.   
Na bijna 600 m gaat u aan de 4-sprong, bij wkp 4  
L  over het pad met links het grote ven.   Bij wit 
bordje “fietsroute 5” gaat u over de 
rechtsgelegen bosweg lopen. Aan de 3-sprong bij 
wkp 5 gaat u RD (6).  Bij houten bord 
“Uitzichtpunt”, gaat u L en dan komt u aan het 
einde bij een mooi uitzichtpunt, waar een zitbank 
(genietplekje) staat.  Loop hetzelfde pad terug en 
ga L verder over de bosweg.  Aan de T-splitsing 
gaat u R. 
 

4. Na bijna 500 m gaat u aan de 4-sprong bij 
zitbank RD en meteen daarna aan de volgende  
4-sprong gaat u L (rr.) over het pad, dat vlak 
daarna rechts het bos inbuigt.   Aan de 3-sprong 
gaat u RD (pijl) en ga dan meteen aan de  
Y-splitsing  R, evenwijdig aan het ruiterpad.  Een 
eind verder buigt het pad naar rechts, weg van 
het ruiterpad. Aan de ruime T-splitsing gaat u L 
over de zandweg en negeer meteen zijpad rechts.  
Aan de 4-sprong met ruiterpad gaat u RD. Meteen 
daarna gaat u aan de T-splitsing R over de 
zandweg of over het rechts gelegen pad.   
Na bijna 200 m gaat u aan de 4-sprong L over het 
brede ruiterpad.   

https://deuitdaging.prinsheerlijk.nl/
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Aan de 6-sprong, bij paaltjes en voor u 3 paden, 
neemt u het middelste pad RD, met rechts het 
ruiterpad. Volg nu het mooie paadje door de 
Galderseheide.   
 

5.  Na 300 m, aan het einde van het pad, steekt u 
de smalle zandvlakte over en gaat u L over het 
zandpaadje met links de zandvlakte en rechts de 
heide.  Aan het einde van de zandvlakte gaat u 
RD over het bospad. Negeer zijpaadjes. Aan de  
T-splitsing gaat u R (rr.) over het brede pad en 
negeer meteen zijpad links. Negeer zijpad rechts 
en 10 m verder gaat u aan de 3-sprong, bij paaltje 
L over het smalle bospaadje. Aan de 4-sprong 
gaat u RD over het bredere pad.  Negeer zijpad 
rechts. Aan  de T-splitsing bij markeringspaal (10) 
gaat u R over de bosweg. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u RD over het brede zandpad dat 
naar rechts buigt. Aan de volgende 3-sprong gaat 
u L over de bosweg. Aan alweer een 3-sprong 
gaat u RD, langs de boerderij (nr. 70) en 
afsluitboom.   Voorbij huisnr. 72 gaat u aan de  
4-sprong bij afsluitboom L en volg dan het lange 
prachtige vlonderpad mastbos door de heide.   (U 
passeert een zitbank, genietplekje na 8 km lopen).  
Aan het einde van het vlonderpad volgt u RD het 
bospad. 
 

6.  Aan de 4-sprong bij picknickbank gaat u RD.  
Na 500 m gaat aan de volgende 4-sprong R.   Na 
100 m gaat u aan de volgende 4-sprong RD. 
Voorbij klaphek gaat u R (Galderseweg) over het 
fietspad langs de doorgaande weg. 100 m verder 
gaat u aan de 3-sprong L (Klokkenberg) over de 

asfaltweg. Aan de 3-sprong bij bushokje gaat u 
RD en na bijna 50 m gaat u aan de 4-sprong L  
(pijl 87) over het pad langs een kleine slagboom. 
Let op! Vlak vóór u bij de greppel komt, gaat u R 
(groen/geel) door de bomenlaan met links de 
greppel.  Aan het einde gaat u L over het graspad 
met rechts de Mark. Na geruime tijd gaat u aan de 
4-sprong bij brug en zitbank RD. Na 10 m gaat u R 
over het paadje vlak langs de Boven Mark.    
 

7. Na ruim 600 m gaat u aan de 4-sprong bij wkp 7  
R (26) over de brug en meteen na de brug gaat u 
aan de 3-sprong bij zitbank RD (26) over het 
fietspad. Neem het eerste onverharde pad L, dat 
voor zwart hek naar rechts buigt en dat dan  
evenwijdig aan het fietspad loopt. Aan het einde 
gaat u L over het fietspad. Aan de 4-sprong bij  
zitbank gaat u RD (Deken Fickstraat) over de 
eenrichtingsweg.  Aan de T-splitsing gaat u L.  
Aan de kruising gaat u R (Pastoor Vermuntstraat) 
met links de parkeerplaats. Na bijna 100 m neemt 
u de tweede weg L, vlak langs de supermarkt 
Plus Ulvenhout. Meteen daarna gaat u R over het 
asfaltpad met rechts de Sint Lambertuskerk.   
 

(De rijksmonumentale neogotische kerk en de 
ernaast gelegen pastorie dateren uit 1904). 
 

Negeer zijpaden en u komt rechts bij het terras 
van De Uitdaging, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
Het zelfgebakken warme appaltaartje is een 
aanrader!   

 
 

Landgoed Bouvigne  
 

Op het landgoed bevinden zich o. a. een kapel, koetshuis en het Hof van Bouvigne. Het Hof van Bouvigne 
doet vandaag de dag dienst als hoofdkantoor van Waterschap Brabantse Delta, dat sinds 1972 eigenaar 
van het landgoed is.  
 

Van 1930 - 1970 waren de Catechisten (Pius X- stichting), een religieuze organisatie, die zich vooral richtte 
op de maatschappelijke problemen van de zwakkere meisjes in de - hoofdzakelijk Brabantse - samenleving, 
de bewoners van het landgoed. Het catechistenwerk van mgr. Frencken betekende een toename van 
activiteiten, die gehuisvest moesten worden. Er werd een vakantiehuis gebouwd voor de huisvesting van 
arbeidersmeisjes. Ook kwamen er diverse gebouwen voor een sociale school, een dienstbodeopleiding, 
een algemeen meisjeskamp, de opleiding voor gezinsverzorgsters en een vormingscentrum met 
cursuswerk voor moeders en meisjes. Naast gebruiksgebouwen werd in 1932 vanwege het sterk religieuze 
karakter van de activiteiten ook een kapel gebouwd. Deze kapel is gemoderniseerd en geschikt gemaakt 
als vergaderruimte voor het algemeen bestuur van waterschap Op het landgoed bevinden zich drie 
prachtige kasteeltuinen een Franse, Engelse en Duitse. In 2010 is ook de boomgaard, die oorspronkelijk 
aan de zuidzijde van het landgoed lag, in ere hersteld. De tuinen zijn aangelegd in de periode tussen ± 1913 
en de jaren dertig van de vorige eeuw en geheel in overeenstemming met de toen heersende smaak. 
Opvallend zijn daarbij de vele soorten fuchsia’s en de bijzondere beeldencollectie. In de Duitse tuin bevindt 
zich een klein gebouwtje: de grafkapel van Mgr. Frencken, de geestelijke leider van de catechisten. Toen de 
catechisten in 1971 Bouvigne verlieten, kreeg hij een andere rustplaats. De grafkapel is sinds 2016 in 
gebruik als bijzondere begraafplaats. Hier zijn de twee meisjes Mia Rutjes en Molleke Bijkerk die in de 
Boldershof, een r.k. internaat voor zwakzinnige meisjes in Druten (nabij Nijmegen) woonden, herbegraven. 
Ze stierven in 1940 door de ontberingen van de evacuatie vanuit Druten naar Breda. De meisjes werden 
tijdelijk in de tuin van het kasteel begraven met de bedoeling dat ze later elders herbegraven zouden 
worden. De graven in de kasteeltuin kwamen in 2015 bij toeval aan het licht toen Neel van de Oever een 
boek schreef over de geschiedenis van het internaat in Drunen.   
 

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.  


