
Routebeschrijving
Het startpunt is het parkeerterrein aan de Lijsterbes-
laan bij het Eikenburgbos in de wijk Maliskamp in
Rosmalen. U kunt de route ook op elk ander punt
starten. 

Loop vanaf de parkeerplaats 1 de laan voorbij de
slagboom in. Ga bij de volgende slagboom rechtsaf.
Neem na het kruispunt het eerste pad linksaf richting
het water, dit is de ‘Kleine Wetering’. Loop via het
smalle pad langs het water richting het bruggetje.
Steek het bruggetje over en sla rechtsaf. 

Het bosgebied Eikenburg is een restant van het
landgoed "Eikenburg" dat al in 1787 bewoond
was. Kenmerkend voor het Eikenburgbos zijn de
rabatten. Dit is een stelsel van greppels en aar-
den wallen die het aanplanten van bos in natte

gebieden mogelijk maakt. Om
de natuurwaarde van het bos te
vergroten wordt dood hout niet
opgeruimd en worden er open
plekken in het bos gecreëerd.
Dit om natuurlijke verjonging te
bevorderen. Eén van de soorten
die gebruik maakt van dood
hout is de grote bonte specht
die in dit gebied voorkomt.

Volg het pad tot aan de verharde weg. 2 Sla hier
linksaf en ga direct na het woonhuis (nr. 16) rechtsaf.
Ga vóór het bord ‘doodlopende weg’ rechtsaf en aan
het einde van deze weg linksaf.

De route loopt langs de noordrand van het
Vinkelsebos. Dit bos is ook toegankelijk voor
wandelaars. U kunt ook door het bos lopen en
aan de zuidoostkant de route weer oppakken. 

Volg het pad tot aan het bruggetje 3 over de Groote
Wetering. Steek het bruggetje over en ga rechtdoor.
Ga vervolgens het eerste pad rechtsaf en daarna het
tweede pad linksaf. Sla op de tweede kruising rechtsaf
en neem vervolgens de eerste afslag links (let op: dit is
een heel smal pad). Loop tot aan het fietspad en de
drukke weg (Hooghei).

4 Steek de weg schuin over richting de slagboom.
Loop voorbij de slagboom rechtdoor, langs het hek.
Ga aan het einde van dit pad bij de slagboom rechts-
af. Deze half verharde weg komt uit op een verharde
weg. Loop rechtsaf in de richting van pannenkoeken-
huis ‘De Pimpernel’. 

Loop langs de parkeerplaats naar het pannenkoeken-
huis en volg in de bocht links het bord met de tekst
‘Uitgang’. Ga bij de T-splitsing rechtsaf en volg de ver-
harde weg tot de drukke weg (Werstkant). Sla hier
rechtsaf en volg het tegelpad aan de rechterzijde van
de weg 5 . Steek de kruising Werstkant / Loofaert
over door eerst links de Loofaert te volgen en vervol-
gens direct rechtsaf de Werstkant in te slaan. Volg de
fietsstrook aan de rechterzijde van de Werstkant.

Weteringroute  
De Weteringroute voert door de Hooge Heide, de lan-
delijke omgeving van het buitengebied van Rosmalen
en de gemeente Sint-Michielsgestel. De route is sa-
mengesteld door IVN/Vogel- en natuurwacht ’s-Herto-
genbosch e.o. in samenwerking met de gemeente
’s-Hertogenbosch. 

Tijdens uw wandeling loopt u door het landelijk
gebied met bossen en agrarische gronden. U bevindt
zich hier op de overgang van zandgronden naar het
beekdal van de Aa. In dit gebied zijn weteringen
gegraven om het water uit dit van oorsprong natte
gebied beter te kunnen afvoeren.

Kenmerkend voor de Hooge Heide zijn de historische
boerderijen, agrarische percelen met houtwallen, stati-
ge lanen en bossen. 

De route is 10,8 kilometer lang en is in ongeveer 2 uur
en 15 minuten te lopen. Een deel van de route wordt
ook gebruikt door fietsers. Houd hier rekening mee.

De Kleine Wetering in het Eikenburgbos.

De grote bonte specht.
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Na de brug over de Groote Wetering 6 (met aan uw
rechterzijde hoeve ‘Corso’) gaat u linksaf over de dijk.
Aan uw rechterhand ziet u de ecologische verbin-
dingszone langs de Wetering. Aan het einde van de
dijk gaat u voor het hek rechtsaf en direct daarna slaat
u linksaf richting de verharde weg. Steek deze verhar-
de weg schuin rechts over en loop het zandpad in. 

De Groote Wetering is vanaf de Aa in ’s-Hertogen-
bosch tot aan de hoeve ‘Corso’ van oorsprong
een riviertje. Verder richting het oosten is de
Wetering afgegraven. Een ecologische verbin-
dingszone is een zone waarin plant- en diersoor-
ten zich kunnen verplaatsen. Deze verbindings-
zone bestaat uit een strook langs de dijk en twee
kleine gebieden met poelen, ruigtes, beplanting
en een aangelegde heuvel die mogelijk in de toe-
komst als dassenburcht kan dienen. 

De ecologische verbindingszone langs de Groote Wetering is een 
moerasachtige strook aan de voet van de dijk.

7 Ga op de kruising het eerste pad rechtsaf. Dit pad
gaat over in een verharde weg. Ga aan het einde links
en meteen weer rechtsaf de Milla de Kampenstraat in.
Loop op de kruising rechtdoor. De Milla de Kampen-
straat gaat hier over in de Lijsterbeslaan. Aan het
einde van deze laan komt u weer uit bij de parkeer-
plaats waar u gestart bent.

’s-Hertogenbosch
Het afwisselende landschap waardoor de route
loopt is het leefgebied van veel plant- en dier-
soorten. In de bossen zijn reeën, uilen en spech-
ten te zien. In ruigtes, zoals bij de ecologische
verbindingszone, leven patrijzen. Een planten-
soort die kenmerkend is voor houtwallen en bos-
randen is de koningsvaren, een grote varensoort
met gladde bladeren. 

Nijlganzen, die oorspronkelijk uit Afrika komen, zijn vaak te vinden in de
Groote Wetering.

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in de Hooge
Heide, de  natuur, recreatie en het landschap verder
ontwikkelen. Hiervoor zijn diverse maatregelen geno-
men zoals het aanplanten van bos, houtwallen, het
graven van poelen en de aanleg van wandelroutes. In
de natuurgebieden aan de noordzijde van de A59 zijn
paaltjesroutes uitgezet. Kijk voor meer informatie op
www.s-hertogenbosch.nl.

Deze route is gemaakt in samen-
werking met IVN vogel- en na-
tuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. 
Deze productie is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van de
provincie Noord-Brabant.

U kunt geen rechten ontlenen aan deze folder.

Hooge Heide
Weteringroute
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