
Regiowandeling 25 september 2021 

Wandeling Molenheide met Paul 

Wat een prachtig wandelweer, die laatste zaterdag van september en wat een boeiende en 

afwisselende wandeling had Paul Selten, onze gastheer, voor ons bedacht. Het was genieten 

op smalle bospaadjes, langs de ruige oevers van de Grote Beek, door weilanden en, het kan 

niet anders in dit gebied en met Paul als gids, langs kapelletjes, kerken en 

oorlogsmonumenten.  

Hieronder voor jullie een (foto-)impressie: 

De start is bij de voetbalvereniging van Wilbertoord. Uit de kofferbak drinken we 

traditiegetrouw koffie of thee met koek. Dank! Wilbertoord is een peeldorp dat zijn 

ontstaan dankt aan de ontginning van de Princepeel. Voor de naam van het dorp is inspiratie 

gezocht bij de patroonheilige van Mill waar Wilbertoord onder valt. Dat is St Willibrord, in 

de volksmond Wilbert genoemd.  

In een lang lint vertrekken we 

oostwaarts door het bos naar de 

Molenheide. De naam van het 

gebied Molenheide verwijst naar 

de heide die zich begin vorige 

eeuw tot Weert uitstrekte. Vanaf 

1920 werd het productiebos en 

nu herstelt Natuurmonumenten 

de heide weer. 

Onze eerste stopplaats is bij het Zilvermeer, een natuurlijk meer 

dat in de winter, als de grondwaterstand hoog is, overstroomt en 

bij vorst een prachtige schaatsplek is. 

In het dorp St Hubert staan we stil bij de H. Hubertus en Barbarakerk. Een middeleeuwse 

kerk die tijdens de reformatie functioneerde als pakhuis en vanaf 1825 weer door de 

katholieken in gebruik is genomen. In de toren en het schip zijn ijzeroerstenen verwerkt die 

in de omgeving van het dorp werden gedolven en al door de Romeinen als bouwmateriaal 

werden gebruikt.  

In St Hubert is op religieus 

gebied nog meer te vinden. Na 

even doorlopen staan we voor 

de Russisch Orthodoxe kerk St 

Elias, gevestigd in boerenhuis 

door de Archimandriet Pachom 

(van Neerven 1935-2007). Deze 

katholieke Brabander leerde in 

zijn studietijd de orthodoxie 

kennen en stichtte in St 

Hubert een nog steeds actieve 

leef- en werkgemeenschap van 

orthodoxe monniken die met haar diensten tot ver over de 

grenzen gelovigen bedient.  

  

 

 

 

 



De Molenheide is nostalgie voor Paul. In zijn jeugd deed hij hier vakantiewerk bij het 

Pluimveebedrijf dat hier tot 2000 actief was. Hij pakte urenlang kippen in boxen. Geen 

makkelijk werk. Wat een metamorfose. Nu dwaal je over een uitgestrekt heidegebied met 

poelen en een vleermuiskelder. Er grazen Schotse Hooglanders die tijdelijk even de koelte 

en rust van het bos opzochten.  

Onze lunch met 

worstenbroodje 

genieten we bij de 

voetbalclub op het 

terras. In alle rust 

kunnen we onze 

gesprekken 

doorzetten en 

energie opdoen voor 

de tweede helft.  

Via de Princepeel en het landgoed Princepeel ooit van de 

prinsen van Oranje en nu in handen van de familie Smits 

die er duurzame landbouw bedrijft, lopen we naar de Groespeel. In de Groespeel stroomt 

het beekje De Grote Beek. Aan de rand van het gebied ligt het Peelkanaal, onderdeel van de 

Peel-Raamstelling, een verdedigingslinie uit WOII.  

Een bijzonder verhaal uit 

deze periode stamt uit de 

eerste oorlogsdagen mei 

1940. Een Duitse 

pantsertrein en 

goederentrein weten door 

de verdediging heen te 

dringen. Ze rijden over het 

Duitse lijntje, een deel van 

de spoorverbinding tussen Londen en Berlijn, en zetten in de omgeving van Uden zo’n 900 

infanteristen en wapens af.  

Bij terugkeer botsen de Duitsers op de zgn 

Asperges, ijzeren palen die de Nederlandse 

verdedigers inmiddels hadden kunnen 

plaatsen. De trein ontspoorde op de brug over 

het Defensiekanaal en er breken hevige 

gevechten uit in de Peel-Raamstelling die 

uiteindelijk met overmacht door de Duitsers 

gewonnen worden. De asperges zijn als 

monument hier in het Duitse lijntje 

nagebouwd. 

Het Duitse lijntje is tegenwoordig een 

gewilde wandelroute in dit deel van Brabant. 

De wandelkaravaan trekt met zacht gebabbel en licht geruis verder door het bos naar het 

eindpunt: de voetbalclub van Wilberoord. We hebben er een dikke 18 km opzitten door een 

prachtig gebied in goed gezelschap en met inspirerende verhalen van onze gids Paul. 

Ria Kauffman 

 

 

 

  

 


