
Verslag regiowandeling maart 2022 in de Brabantse Meierij 

 
Zaterdag 23 april 2022 was er weer de maandelijkse Jacobuswandeling van de regio Den Bosch. 

Parkeren bij de Lambertuskerk in Gemonde en daar stond Catharina/ Truus al te wachten met 
koffie/ thee en koek voor wie dat wilde, alles uitgestald op een handig tafeltje. Eerder gezien bij 
een vorige wandeling. Dus wel uit de  kofferbak, maar niet direct. 

Om 9.30u begonnen we aan een prachtig rondje in de Brabantse Meijerij met 23 deelnemers, 
met een lekker zonnetje en wat wind.. 

Boerenland op z’n mooist: een bonte aaneenschakeling van langgevelboerderijen, 
populierenlanen en rijtjes knotwilgen. Grondeigenaren hebben op hun akker- en weideranden 
oude paden aaneengeregen, vaak staan deze nog niet eens op de topografische kaart! 

De eerste kilometers wandelden we door de Besselaar en Vossenholen. Daarna via buurtschap 
Oetelaar en onderlangs het Spierkesbos kwamen we uit bij 't Creijspot, een klein heideveldje 
met een poel.  

 

Iets verderop  staat een veldkapelletje voor Maria met een eikenboom vol kleurige lintjes.  

Hier hebben we een kleine pauze gehouden. 

Vervolgens hebben we een stukje over landgoed De Denneboom gelopen en toen nog via 
Hezelaar en Wielsche Hoeven het laatste stukje door De Heikes naar onze lunchpauzeplek bij 
Café de Schuif waar we werden getrakteerd op goede koffie/thee en een lekker 
worstenbroodje. Verdiend na 12 km.!  

Met dank aan Rutger Burgers voor deze Trage Tocht Gemonde (zie ook de wandelzoekpagina). 

  

https://www.wandelzoekpagina.nl/


Na de lunch hebben we nog een lus (ongeveer 7 km ) richting Boxtel gelopen maar we bleven 
aan "onze" kant van de A2, waar vlakbij de snelweg een verrassend stuk natuur ligt met 
vennetjes en glooiend bos. 

Hier vindt men Grafheuvel Venrode uit de Bronstijd (3000-800 jaar voor Christus), ontdekt door 
de Heemkundekring Boxtel. 

 

 

 

Het laatste stuk liepen we langs de Dommel terug 
naar Gemonde. 

WHAT A GLORIOUS DAY, zouden de Engelsen zeggen, en dat was het. 

 
Tot de volgende keer, 

Veronie van den Broek 

 

 


