
  De paden op,  de lanen in

GRONINGEN
  

Het Lauwersmeer (18 km)
In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten 
van de Waddenzee en gedeeltelijk 
blootgelegd. Van zout naar zoet ging  
het gebied, en zo ontstond er nieuwe 
natuur. Wie door het Nationaal Park 
Lauwersmeer wandelt, komt langs riet- 
velden, zoetwaterplassen, weilanden en 
bos. Een verrekijker is geen overbodige 
luxe: er is zoveel te zien! Zeker voor 
vogelliefhebbers. Kieviten, grutto’s en 
scholeksters weten het gebied buiten  
de broedtijd te vinden, nachtegalen, 
wiele walen en rietgorzen schuilen er in 
het riet en wadvogels zoeken bij storm-
achtig weer beschutting in de kreken.  
Je hebt zelfs kans dat je een flamingo  
spot! Het Nationaal Park aan je voeten?  
Voor het betere overzicht beklim je de 

observatietoren bij de Ballastplaat.
 zowel bij Strandpaviljoen 

Meerzicht als restaurant Het Booze Wijf, 
beide in Lauwersoog, is het uitzicht over 
het Lauwersmeer prachtig. 

 Wierdenroute (31 km)
Op deze route ga je wierde op, wierde af. 
Je komt door typische wierdedorpen  
als Loppersum en Stedum – meteen de 
twee grootste dankzij hun ligging aan  
de spoorlijn Groningen-Delfzijl.  
Het veenriviertje de Fivel kronkelde hier 

vroeger door het landschap tot het 
verzandde; bij Ten Post en Winneweer 
zijn z’n oude bochten nog te zien.  
Het in 1424 gegraven Damsterdiepkanaal 
viel er gedeeltelijk mee samen en loopt in 
een rechte lijn van Ten Post naar 
Groningen. Ooit lag in dit landschap bij 
Lellens een borg, waar de oprijlaan met 
lindebomen nog aan herinnert. Ook 
kerken bepalen hier het decor. 

 in Stedum zit huiskamercafé 
Het Oude Raedthuys. Als ze thuis is, zet de 
eigenaresse graag een kop koffie voor je.  >

Groningen
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kerkje en uitzicht op de zandbanken 
Zuid- en Kooiwaard al de moeite waard. 
Als je even doorfietst, kom je langs twee 
eeuwenoude eendenkooien, waarvan een 
nog steeds in bedrijf is. 

 bij boerderij De Nynke Pleats 
in Piaam heb je een mooi uitzicht op  
het Friese landschap en zit je uit de wind 
en in de zon. 

DRENTHE
 Dwingeloo (16 km)

Wandelen op de grote stille heide, dat kan 
in Nationaal Park Dwingelderveld. En wie 
tussen een uur of tien ’s ochtends en het 
eind van de middag komt, ziet ook de 
herder met zijn witgewolde kudde lopen. 
Het zijn de Drentse heideschapen van de 
schaapskooi van Ruinen, die elke dag de 
Dwingeloose heide op trekken. Het 3700 
hectare grote Dwingelderveld ligt tussen 
eeuwenoude brinkdorpen als Dwingeloo, 
Ruinen en Pesse. De Brink in Dwingeloo, 
waar ooit het dorpsvee verzameld werd, is 
startpunt van de wandeling, die via 
klinkerwegen en graspaden naar de heide 
leidt. In juli en augustus is de kleuren-
pracht hier het grootst: dan bloeit zowel  
de paarse struik- als de roze dopheide.  
Aan de rand van de heide ligt een 
uitgestrekt bos. Ooit aangeplant om het 
stuifzand te bedwingen biedt het nu op 
zonovergoten dagen welkome schaduw. 
Liefhebbers turen bij de vogelkijkhut naar 
typische heidevogels als de patrijs en de 
kwartel. En op het door Staatbosbeheer 
aangelegde liefdespad fladderen soms 
vlinders zo zeldzaam als het veenbes-
blauwtje of de veenbesparelmoervlinder. 

 middenin het bos, aan het 
wandelpad, ligt Theehuys Anserdennen 

met zijn bosrijke terras. Ook op de route: 
Bospub de Boerdennen, bekend om zijn 
zomertuin en pannenkoeken. 

 Oude-Willemroute (32 km)
Middenin Nationaal Park Drents-Friese 
Wold ligt buurtschap Oude Willem. 
Tussen 1935 en 1946 kwamen werklozen 
uit het westen van het land hier de woeste 
heidevelden ontginnen. Ze trokken ook 
de kronkelende Vledder Aa recht, die 
inmiddels weer als vanouds terug 

kronkelt. Hooivelden en natte heide  
keren langzaam terug, begraasd door 
Schotse hooglanders. Heide, stuifzand  
en bos omringen Oude Willem. Zoals in 
het Leggelderveld, een over blijfsel van  
de heide- en veengebieden van destijds. 
Aan de rand ervan ligt het Blauwe Meer, 
dat zijn blauwgroene kleur dankt aan het 
mineraal glauconiet. Op zomerse dagen  
is het een geliefde zwem- en zonplek. 
Vertrek- en eindpunt van de route is 
Diever, waar in de bossen het plaatselijke 
Shakespeare Theater verscholen ligt. 

 Camping Hoeve aan den  
Weg in Oude Willem heeft een eetcafé 
met terras. 

FRIESLAND
 Gaasterland (14 km)

In de zuidwesthoek van Friesland ligt een 
gebied vol glooiingen, ook wel ‘gaasten’ 
genoemd: het Gaasterland. Deze heuvels 
– hoewel dat in sommige gevallen een 
groot woord is – zijn ooit door schuivend 
ijs ontstaan en met zand bedekt. Nu geven 
ze dit deel van Friesland een heel eigen 
aangezicht, met zelfs heuse kliffen langs 
het IJsselmeer. Vanuit het brinkdorp 
Oudemirdum voert de wandeling via 
glooiende velden met soms wel tien meter 
hoogteverschil over de IJsselmeerdijk naar 
het Mirnser Klif. Dat grenst aan het 
Rijsterbos, in de 17de eeuw aangelegd als 
landgoedbos in barokke stijl. Dat is nog 
goed te zien aan de rechte paden en lanen, 
waar de natuur zich inmiddels weinig 
meer van aantrekt. Dit is het bos van de 
kleine zangvogels en spechten, en in het 
najaar schieten de paddenstoelen als, eh, 
paddenstoelen uit de grond. Het is ook 
het leefgebied van vele dassen, al laten die 
zich niet heel graag zien. 

 strandpaviljoen ’t Mirnser 
Klif in Mirns ligt ingeklemd tussen bos en 
meer; hotel-café-restaurant Gaasterland in 
Rijs heeft een fijn terras.

 Súd-Westergoapaad (32 km)
Westergo – ‘-go’ verwijst naar de 
bestuurseenheid ‘gouw’ – was in de 
middeleeuwen een eiland, gescheiden van 
het vasteland door de Middelzee, met 
zeehaven Bolsward als hoofdstad.  
Dijken en polders bepalen hier het 
landschap en leiden langs prachtige 
terpdorpen als Makkum, Exmorra, 
Ferwoude en Allingawier. Die laatste drie 
maken deel uit van de museumroute 
Aldfaers Erf. Ook terpdorpje Piaam ligt 
op de route, met zijn vroeg-gotische 

 >

Friesland

Drenthe

De Zuiderfennenspolder

De Séfonsterdyk  
aan het IJsselmeer

Telescoop bij  
het Planetron

De Juffer van Dwingeloo

Voorjaar in het Rijsterbos

Nationaal Park 
Dwingelderveld
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OVERIJSSEL
  

Dal van de Mosbeek (14 km)
Pal aan de Duitse grens ligt het Twentse 
Dal van de Mosbeek. Door de bodem-
samenstelling en de gelaagdheid van het 
gebied komt het water spontaan opwellen, 
vandaar dat het dal veel verscholen 
beekjes, moerasjes, vennetjes en bijzon-
dere bronbossen kent: het geluid van 
klaterend water is nooit ver weg.  
Kikkers, salamanders en padden voelen 
zich in al deze nattigheid vanzelfsprekend 
thuis, en ook reeën, egels en wezels 
houden zich graag schuil in de vele 
houtwallen. Het typische essenlandschap 
– de verhoogde akkers van vroeger – 
wordt afgewisseld met eeuwenoud 
loofbos, knusse boerengehuchten, heide- 
velden en beekdalen. 

 hotel-restaurant Tante Sien  
in Vasse is een begrip: sinds 1700 een 
boerentapperij en sinds uitbaatster Tante 

Sien (1875-1935) bekend om de 
pannekook’n, en tegenwoordig veel meer. 
Ook het sfeervolle restaurant Water-
molen Bels in Mander heeft een lange, 
zichtbare geschiedenis. 

 Hoge-Hexelroute (33 km)
In de ijstijd ontstond ten noorden van het 
Overijsselse Wierden een kleine stuwwal, 
ideaal voor bewoning. Buurtschap Hoge 

Brasserie Marie, in een oude 
vloedschuur aan de rand van Mariën-
waerdt, serveert veelal biologische 
gerechten met ingrediënten van het 
landgoed en uit de streek. 

 Romeinenroute (26 km)
De grenzen van het Romeinse Rijk liepen 
tot aan de Rijn; een paar restanten van  
de zo bewonderde Romeinse bouwkunst 
liggen er nog. Zo kwamen er in Elst, start- 
punt van deze fietsroute, twee Gallo-
Romeinse tempels onder de gotische kerk 
vandaan. En de Grote Molenstraat die 
Elst in leidt, was ooit een Romeinse 
snelweg. Verder leidt deze route vooral 
langs niet-Romeinse bouwwerken, zoals 
het 12de-eeuwse kerkje van Valburg en  

de terp met het waterstaatskerkje van 
Homoet. Met de Betuwe als decor en de 
Linge als leidraad fiets je verderop langs 
het prachtig gerestaureerde Kasteel 
Doorwerth en het imposante stuw- en 
sluizencomplex bij Driel. 

 bij restaurant Welderen 
buiten Elst liggen de greens aan je  
voeten: het hoort bij Golfbaan Land- 
goed Welderen. Nog een adresje op  
stand: kasteelcafé De Zalmen in Kasteel 
Doorwerth.  >

Overijssel

Gelderland

De watermolen van Bels, in 
1711 gebouwd als papiermolen

Hooimijt op Landgoed Mariënwaerdt

Molen ‘De Vlinder’ aan de Linge

De Mosbeekweg, een van de 
brede beukenlanen door het bos

Het Springendal

GELDERLAND
  

Linge en Mariënwaerdt (18 km)
Het riviertje de Linge slingert zich een 
weg door de Betuwe, met zijn fruit- 
boomgaarden die één voor één bloeien. 
Eerst de kers, dan de peer, dan de appel. 
In de zomer kleuren de paarden- en 
boterbloemen de hoogstamboomgaarden 
geel, aangevuld met het rood, paars en  
wit van klaprozen, kattenstaart, knoop-
kruid en fluitenkruid. Aan de overkant 
van Enspijk – waar je in het zomer- 
seizoen met een voetveer de Linge kunt 
oversteken – liggen de drie landhuizen, 
zeventien boerderijen, veertien hofsteden 
en diverse hooibergen en vloedschuren 
van Landgoed Mariënwaerdt. Veertig 
rijksmonumenten telt dit ‘eiland van 
Maria’ maar liefst. In de bloesemtijd is  
de beroemde Appeldijk een druk  
befietste en bewandelde toevalsweg,  
maar gelukkig zijn er genoeg wat meer 
achteraf gelegen alternatieven.  

Hexel ligt er dan ook, en in de omgeving 
zijn verschillende grafheuvels gevonden. 
Het gebied werd enthousiast ontgonnen, 
vooral om veen af te graven. Het 
Wierdense Veld ontsprong de dans en is 
nu een natuurreservaat waar vogels als de 
boompieper, de wulp, de taling en de 
watersnip te spotten zijn. Een schaaps-
kudde houdt de heide in stand door het 
gras op te eten. Vanaf Nijverdal volg je een 
fietspad langs de rivier de Regge. Hier 
bloeit in de zomer de boekweit en is zelfs 
wel eens een otter gesignaleerd!

dankzij de verwarmde patio is 
het in elk seizoen behaaglijk bij Zalen-
centrum Zandwijk in Vriezenveen.
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FLEVOLAND
 Het bos van Midden-

Flevoland (13 km)
Dat ook in de aangelegde Flevopolders de 
natuur spontaan zijn gang gaat, is goed te 
zien tijdens deze wandeling. Het Wilgen-
reservaat bestond na het droogvallen van 
de polder uit drassig rietland, tot verschil- 
lende wilgensoorten uit zichzelf opschoten 
en het natuurgebied zijn naam gaven. 
Vlier, meidoorn en es kwamen erbij en 
zorgden voor goede schuil- en broed-
plekken voor nachtegaal, tjiftjaf en 
karekiet. Het aanpalende Knarbos werd 
wél aangeplant. Veertig jaar later is goed 
het verschil in groeitempo van de diverse 

bomen te zien: de eiken komen halverwege 
de populieren. Distelvinken doen zich 
graag te goed aan de velden vol kaarden-
bollen; het sint-jakobskruid trekt de gelijk- 
namige vlinders aan. Toch gingen ook in 
het Knarbos dingen vanzelf: de reeën die de 
bomen kaal knabbelen, zijn ooit aan 
komen zwemmen vanaf het ‘oude’ land. 

 Zeewolderoute (39 km)
Waar nu de gemeente Zeewolde ligt,  
lag ooit een enorm woud. Dikke boom- 

stronken kwamen letterlijk boven water 
bij de drooglegging van de bodem.  
Ze rotten snel weg, maar gaven Zeewolde 
wel zijn naam. Om het nieuwste dorp van 
Flevoland heen is nog steeds veel bos te 
vinden. Zoals het Populetum, de grootste 
verzameling populieren van Nederland. 
Even verderop ligt het Horsterwold,  
ook al een van de grootste loofbossen van 
ons land. Het hart ervan is een stilte-
gebied, waar zich een oerbos ontwikkelt 
met reeën, nachtegalen en bruine kieken- 
dieven. Het gedeelte langs het randmeer is 
meer parkachtig, met veel fiets- en 
wandelpaden. Hier ligt ook speelbos de 
Zevensprong, waar kinderen hutten 
kunnen bouwen en kunnen klimmen. 

 op het Erkemederstrand  
vind je strandpaviljoen De Jutter, de 
jachthaven van Zeewolde en drie 
kilometer strand. 

Flevoland

Brede lanen en gemengd loofbos 
in het Knarbos

Knardijk en 
Knartocht: 
strakke lijnen  
in het vlakke 
polderlandschap

 >



HOLLANDS Glori

restaurant De Blaauwe Kamer zijn.  
Of aan de andere kant van de Nederrijn, 
bij ’t Veerhuis in Opheusden. 

 Kromme-Rijnroute west 
(56 km)
Landgoederen, kromakkers, forten en 
dorpen: het Kromme-Rijngebied heeft 
voor iedereen wat wils. Zo werp je al 
fietsend een blik op landgoed Oud-Amelis-
weerd en kom je over de Brink van 
karakteristiek Werkhoven, met zijn 18de- 
en 19de-eeuwse huizen. Als het fort bij 

Vechten niet open is, dan het fort bij 
Rhijnauwen misschien wel. En anders 
vallen er in het omliggende natuurgebied 
van die laatste reeën, bunzings en 
vleermuizen te spotten. Rivieren als de 
Kromme Rijn, het Amsterdam-Rijnkanaal 
en de Lek geven het landschap zijn gezicht. 
Dat resulteert bijvoorbeeld in het 
bijzondere uiterwaardenlandschap de 
Steenwaard, tussen de Lekdijk en de Lek.

 op het gelijknamige landgoed 
worden in Theehuis Rhijnauwen ‘met veel 
liefde en plezier de lekkerste pannen-
koeken van het heelal’ gebakken.  >

Utrecht

NOORD-HOLLAND
 Texel (15 km)

Wie voor de zee, het strand en de duinen 
naar Texel komt, zal een andere wandeling 
moeten uitzoeken. Maar wie door een 
landschap wil lopen dat uniek is in 
Europa, kiest deze route. Vanaf de haven 
in ’t Horntje loop je langs de vogelrijke 
Mokbaai zo de polder in, waar de Texelse 
schapenschuren – de boeten – het 
landschap bepalen en in de lente een paar 
bollenvelden het decor veel kleur geven. 
Maar de Hoge Berg is het onbetwiste 
hoogtepunt. Hier slingeren de tuun-
woaltjes, lage wallen van graszoden, zich 
vol bloemenpracht door het landschap. 
Aan de begroeiing is de ‘leeftijd’ van de 
tuinwallen af te lezen: reigersbek en 
duizendblad groeien op vijfjarige wallen, 
Engels gras en zandblauwtje zijn pas na 
dertig jaar te zien. Via de Georgische 
begraafplaats en Fort De Schans eindigt 
de wandeling in het levendige 
Oudeschild. 

 in Oudeschild zijn 
diverse leuke gelegenheden om 
iets te drinken, zoals Herberg 
de Zeven Provinciën, met 
terras met uitzicht op de 
Waddenzeedijk.

  
De Purmerroute (35 km)
Een rondje om de Purmer, het 
binnenmeer dat begin 17de eeuw 
werd drooggelegd. Vanaf de 
Purmerendse dijk is nog steeds te zien 
waar dat ‘nieuwe’ land begon: het ligt zo’n 
drie meter lager dan het veenland 
eromheen. Via de ringvaart fiets je naar de 
klassiekers Edam en Volendam, om 
vervolgens de Marken Express te nemen 

naar nog zo’n Hollands icoon: Marken. 
De ondiepe Gouwzee – een verbastering 
van Goudzee, zo welvarend waren de 
stadjes aan dit water in de 16de en  
17de eeuw – is door zijn onderwater-
vegetatie populair bij diverse vogels. 
Wilde zwanen, smienten, kuifeenden  
en ook de zeldzame krooneend vertoeven 
er graag. Ook Monnickendam en 
Ilpendam liggen op de route.  
Net na Ilpendam, op het Oudelands-
dijkje, laat de polder zich dankzij 
duidelijke hoogteverschillen weer goed  

in de kaart kijken, al probeert hij zich wat 
in het bos te verschuilen. 

 café-restaurant De Dijk in 
Volendam kijkt uit over de haven en de 
Gouwzee. De Waegh in Monnickendam 
dateert uit de 17de eeuw en heeft een 
bijzonder overdekt terras.

Noord-Holland

UTRECHT
 Blauwe Kamer en 

Grebbeberg (14 km)
Op de grens van Gelderland en Utrecht 
ligt rivieroeverreservaat de Blauwe  
Kamer. Hier heeft sinds 1992 de 
Nederrijn vrij spel. Dat betekent dat er  
bij hoog water niet gewandeld kan 
worden, maar ook dat het gebied een  
heel eigen flora en fauna heeft.  
Van pimpelmees tot zwarte ooievaar,  
van madeliefje tot de uit de Alpen 
afkomstige cipreswolfsmelk: de lijst van 
planten en dieren wordt elk jaar langer. 
Vanaf de Gelderse Marsdijk zie je de 
konikpaarden en Galloway-koeien al 
lopen. Via de Grebbedijk aan de andere 
kant is de Grebbeberg te beklimmen, 
goed voor de mooiste vergezichten.  

 voor een kopje koffie of  
een uitgebreid diner met uitzicht op  
de Blauwe Kamer moet je bij panorama-

Kerkje van Oudeschild

Cuneratoren, Rhenen

Het pontje bij de voormalige 
steenfabriek De Blauwe Kamer

De Grebbeberg

De typische schaapskooien 
van Texel: de schapenboet
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thuis van diverse weidevogels. 
 restaurant ’t Reeuwijkse 

Hout in Reeuwijk, startpunt van de  
route, heeft een mooi terras aan het water.  
Aan de andere kant van de plassen ligt 
restaurant ’t Vaantje, waar je fluister- 
boten kunt huren.

  
Duin en kassen-route (41 km)
De Glazen Stad wordt het Westland ook 
wel genoemd. De vele tuinbouwkassen 
zijn hier niet te missen; in het Westlands 

Museum in Honselersdijk kun je hun 
ontwikkeling zien aan de hand van oude 
kassen. Naast glas zie je op deze route ook 
veel duin. Je fietst langs natuurgebied de 
Van Dixhoorndriehoek bij Hoek van 
Holland, waar dertig jaar geleden zand 
werd opgespoten dat vrijkwam bij de 
aanleg van de Maasvlakte. Vanaf de 
Koningin Emmaweg heb je daarna 
uitzicht op de Nieuwe Waterweg en bij 
vissersdorp Ter Heijde kom je langs de 
zwakste schakel van onze kustverdediging. 
Het dorp is al een aantal keer verplaatst 
omdat de duinen hier op hun smalst zijn. 

 bij Grand Café De Buren  
in ’s Gravenzande is de kaart uitgebreid  
en zit je op een terras aan het marktplein. 
Het restaurant van Hotel Elzenduin in  
Ter Heijde biedt een prachtig uitzicht  
op de duinen.  >

Zuid-Holland

ZUID-HOLLAND
  

Reeuwijkse Plassen (17 km)
De Reeuwijkse Plassen zijn een walhalla 
voor waterrecreanten, maar minstens  
zo de moeite waard voor wandelaars.  
In de zomer bieden afgelegen paadjes 
genoeg rust; in de winter en het vroege 
voorjaar, als het riet nog niet hoog 
opgeschoten is, is het uitzicht op de plassen 
het mooist. De route gaat over smalle 
dijkweggetjes, bruggetjes en paadjes vlak 
langs het water, kleine arbeidershuisjes en 
pittoreske boerde rijtjes. Op de eilandjes  
in de plassen wemelt het van de reigers,  
in de rietkragen broeden rietgorzen en 
roerdompen en de weilanden zijn het  

Arbeidershuisjes 
werden gebouwd op de 

smalle stroken grond 
aan de dijkjes

De Reeuwijkse Plassen
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Noord-Brabant

ZEELAND
 Tussen Westkapelle en 

Zoutelande (13 km)
Tussen Westkapelle en Zoutelande ligt de 
Westkapelse Kreek. Met dank aan de 
geallieerden, die het gebied met een 
bombardement onder water zetten om de 
Duitsers te verdrijven. Tegenwoordig is 
het een bijzonder natuurgebied, vol   
water- en strandvogels als de kuifeend, 
brilduiker, fuut, meerkoet en kluut.  
De wandeling leidt om de kreek heen 
door het aanpalende Wasschappelse Bos, 
waar nachtegalen en winterkoninkjes 
nestelen, en in de zomer langs velden vol 
bloemen. Van Zoutelande naar West-
kapelle loop je over de duinenrichel, met 
vrij uitzicht op grote zeeschepen en de 
monding van de Westerschelde. 

 bij Strandpaviljoen Schelde-
zicht in Westkapelle ligt het strand aan  
je voeten en is het uitzicht onovertroffen. 
Iets meer naar Zoutelande toe vind je 
Beachclub Zuiderduin, met maar liefst 
twee terrassen. 

 Dreischor Groen en 
Toen-route (18 km)
Het voormalige Zeeuwse eiland Dreischor 
werd in 2001 verkozen tot groenste dorp 
van Europa. Tijdens deze route zie je 
waarom. Het is het best bewaarde 
kerkringdorp van Zeeland, met zijn 
centrale kerk met groene ring. De gracht, 
die in de meeste kerkringdorpen 
verdwenen is, ligt er in Dreischor nog. 
Water is natuurlijk nooit ver weg.  
Het dorp ligt aan het Dijkwater, vroeger 

een zeegeul, nu een natuurgebied.  
Bij de Gluurmuur even buiten  
Dreischor heb je zicht op het water, 
zonder dat je de vele watervogels stoort. 
Vanaf buurdorp Sirjansland, gelegen  
aan de rand van een bos, volg je de 
Noorddijk die het Dijkwater van open 
akkerland scheidt. Via de Dreischorse- 
dijk en waterzuivering Pasveersloot kom 
je terug in het rustige Dreischor. 

 streek- en landbouwmuseum 
Goemanszorg in Dreischor vertelt alles 
over de vlas- en meekrapteelt en heeft een 
Museumkaffee met terras.    

NOORD-BRABANT
 Brand en Drunense 

Duinen (16 km)
Twee uitersten in één wandeling. 
Natuurreservaat de Brand is een 
moerasgebied, waar je over waterloopjes, 
langs vochtige weitjes en rijen wilgen en 
door nat broekbos loopt. Kikkers te over, 
en dankzij de afwisseling van vochtig en 
droog gebied is de begroeiing overal weer 
anders. Els, wilg en populier houden van 
nattigheid; bosanemoon, speenkruid en 
salomonszegel bloeien op plekken waar 
weinig licht doorkomt, en dan alleen nog 
in het voorjaar. Pas op voor natte voeten! 
Als het flink geregend heeft, zijn sommige 
paden onbegaanbaar. De aanpalende 
Drunense Duinen daarentegen zijn altijd 
bewandelbaar. De droge zandpaden in het 
omringende dennenbos leiden naar 
uitgestrekte zandverstuivingen. 

restaurant De Rustende Jager 
ligt precies tussen de Brand en de 
Drunense Duinen in, je kunt hier ook 
fietsen huren. Bar-brasserie Boslust in 
Uden biedt naast een beschut terras een 
midgetgolfbaan en een speeltuin. 

 Berlicum en Heeswijk- 
route (41 km)
Ten zuiden van Den Bosch ligt De 
Meierij, een gebied vol oude landgronden 
omzoomd door populieren. Maar je komt 
ook bossen tegen op deze route. Je fietst 

door het dal van de Aa, waar de naam  
van buurtschappen als Laverdonk  
nog verwijzen naar de zandheuvels  
– ‘donken’ – waarop ze gebouwd zijn. 
Kasteel Heeswijk, waar Napoleon en 
Lodewijk XIV hebben gelogeerd, kom je 
al snel tegen – misschien is er tijd voor een 
bezoek aan de Franse tuin? Even verderop 
liggen de Heeswijkse Bossen, aangelegd 
op voormalige heidegronden. Grove 
dennen maken er de dienst uit.  

Via landgoed De Wamberg, met fraai 
landhuis, kom je weer uit in vertrek- 
punt Berlicum. 

 brasserie Het Koetshuis van 
Kasteel Heeswijk staat bekend om zijn 
appeltaart. In Tuincafé De Witte Zwaan 
in Berlicum werkt men voornamelijk met 
verse seizoensproducten.  >

Zeeland
Dennenbossen rond 
de Drunense Duinen

Westkapelle

Zoutelande

Drunense Duinen

Dreischor
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 Leudal (18 km)

In het Leudal wisselen akkers, graslanden, 
naald- en loofbos, heideveldjes, vennen en 
beekdalen elkaar af. De Zelster- en 
Leubeek doorkruisen het landschap en 
geven het reliëf doordat ze het grind in de 
dalen hebben uitgeslepen. Dat zorgt 
ervoor dat je soms over smalle kronkel-
paden vlak langs de beken loopt, en 
daarna weer over steile oevers meters 
daarboven. Onderweg is er genoeg te zien. 
De wandeling leidt langs grafheuvels uit 
de late bronstijd, langs de vijftien meter 
hoge uilentoren van Dubois, een 
kapelletje en een kerkje, een watermolen 
en een oud bakhuisje. Beginpunt van de 
wandeling is zelfs een kasteel: Kasteel 
Aldenghoor in Haelen, helaas niet 
geopend voor publiek.   

 in de oude watermolen van 
Kasteel Aldenghoor kun je wél terecht, 
namelijk bij specialiteitenrestaurant  
De Vogelmolen. Meer landelijk gelegen is 
restaurant De Busjop in Heythuysen, dat 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

 Peel en Maasvallei- 
route (35 km)
Noord-Limburg is het land van Maas en 
Peel, twee heel verschillende gebieden.  
De route begint bij Oostrum in dekzand-
gebied de Peel, waar de Oostrumsche 
Beek ontspringt en zich door het open 
landschap slingert. Vanaf Geysteren – zelf 
gelegen op een terras – neemt het 
terrassenlandschap van de Maas het over. 
Kleine hoogteverschillen bepalen het 
decor, dat verder bestaat uit dorpen, 
boerderijen, graslanden en bos. Dat geeft 
mooie uitzichten, zoals vanuit het Maas- 
dal bij Wanssum op de beboste hoge 
terrassen van de Wellsche Heide en 
Landgoed de Hamert. Bij Broekhuizen-
vorst komt het dekzand weer in beeld, dat 
tot aan de Maas is opgeschoven.  

 Tante Jet in Blitterswijck 
serveert Limburgse vlaai op haar grote 
terras aan de Maas. �

Kasteel Aldenghoor, Haelen

Leudal

Watermolen 
in Haler


