
DE 17E AVONDWANDELVIERDAAGSE IN SINT-OEDENRODE GAAT WEER VAN START 
 
Eindelijk is het zover, na drie lange jaren starten we weer met de traditionele 
Avondvierdaagse. Weliswaar hadden we vorig jaar een alternatief, maar wat misten we de 
gele pijlbordjes, de verzorgingsposten, de verkeersregelaars maar bovenal elkaar.  
En wat is er in die tussentijd veel gebeurd. Tot ons grote verdriet zijn ook verschillende 
vrijwilligers ons ontvallen, die zich vele jaren hebben ingezet voor een fantastische 
avondwandelvierdaagse. Begin maart nog Job van Mil, vrijwel vanaf het begin was Job 
betrokken bij de organisatie en had zitting in de commissie, hij zorgde o.a. punctueel voor 
de routes en alles wat daarmee te maken had. Wat zullen we deze vrijwilligers missen. 
 
Zoals vanouds wordt er gestart vanaf 4 verschillende locaties, Boskant, Nijnsel, Olland en 
Sint-Oedenrode waardoor we een gevarieerd geheel krijgen. De routes hebben stuk voor 
stuk veel avontuurlijke elementen, lopen door bossen, door weide, bebouwd gebied en 
hopelijk mogen we genieten van prachtig zomerweer! De wandelingen zijn aantrekkelijk 
voor jong en oud en er is voor elk wat wils. En ook nu weer 3 afstanden waaruit je kunt 
kiezen, 5, 10 en 15 km.  
Voor de kinderen die deelnemen is er een fantastische puzzeltocht uitgezet. Ze kunnen zich 
wandelend buigen over allerlei vragen. 
Sommige wandelaars kunnen deze 4 wandelavonden zien als een voorproefje van de 
Vierdaagse in Nijmegen. Maar voor de meesten is het gewoon 4 dagen lekker kuieren. 
 
Dag 1: Dinsdag 7 juni vanuit Grand café De Vriendschap in Boskant 
De route is uitgepijld, stempelkaarten liggen klaar, posten zijn geplaatst en de 
verkeersregelaars staan klaar. Er kan gestart worden, denk aan de puzzelvragenlijst voor de 
kinderen, deze mogen zij niet vergeten. Zorg dat je ook iedere keer je kaart laat stempelen, 
alleen een afgestempelde kaart geeft recht op een medaille en een wandeldiploma. 
Klokslag 18.00 uur horen we het startsein en beginnen de stempelaars met het stempelen 
van de kaarten. 
Vol goede moed mag je beginnen met de eerste kilometers door de bebouwde kom van 
Boskant. Daar kom je de eerste verkeersregelaars tegen. Volg de aanwijzingen en instructies 
die zij geven, goed op.  
Al snel nader je een bosgebied. Je volgt diverse zandpaden en bij het begin van de Scheeken 
zie je al de AH-post staan. 
Let op dat je niet de verkeerde kant inloopt, 
hier is namelijk de splitsing, de 5 km-lopers 
gaan linksaf en sluiten al snel weer bij de 
andere sportievelingen aan. De 10 en 15 
km-route gaat hier rechtsaf richting Sort, 
een prachtig stukje natuur van Brabants 
Landschap. Er wordt gewandeld over smalle 
paadjes door stukken bos en akkers. Hoogst 
waarschijnlijk worden de wandelaars 
bewonderd door enkele koeien! Let op 
weer een splitsing, de 10 km-wandelaars 
gaan over de Bunderdijk. De 15 km-
wandelaars bereiken via Kerkakkers 



Liempde, waar een kleine post is ingericht. Daarna wandel je verder over een smal pad met 
de toepasselijke naam Kerkpad door Smalder. We lopen langs de kerk, bezoeken Onzen Hof 
en krijgen een mooi uitzicht over de Hezelaarsche Akkers. Welke begroeiing mogen we dit 
keer hier bewonderen!  
 
Even later sluiten je weer aan bij de 10 km en wandelen langs het meest bescheiden 

kapelletje dat Liempde telt het Mariakapelletje Broekdijk. 
Er volgt een stuk langs de Berkenloop waarna enkele 
vrijwilligers klaar staan om de wandelaars te voorzien van 
?????.  Daarna vervolg je de wandeling door de Scheeken. 
Een afwisselend natuurgebied met vele populieren en met 
wat geluk zien we hier ook nog wat herten of ander wild! 
Geef je ogen in ieder geval goed de kost. Inmiddels sluit 
ook de 5 km weer aan en bereiken we de Boomkwekerij 
van Van den Berk. Wat fijn dat we over dit grondgebied 
mogen lopen en kunnen genieten van allerlei bomen en 
struiken in diverse soorten, maten en vormen. Het 
centrum van Boskant komt in zicht, het eindpunt van de 
eerste wandelavond. Vergeet niet om af te laten 
stempelen.  De kop is eraf, nog 3 prachtige wandelingen 
door verschillende gebieden liggen in het verschiet. 

 
Dag 2: woensdag 8 juni vanuit Natuurpoort De Vresselse Hut in Nijnsel 
Dit is een nieuwe startplek voor de Avondwandelvierdaagse.  
Hierdoor hebben we de mogelijkheid om er een echte natuurwandelavond van te maken 
door de Vresselse bossen, weinig asfalt en onderweg geen verkeersregelaars.  
Het is alleen natuur dat de klok slaat. Let wel goed op de gele pijlen, voor je het weet mis je 
er een en loop je heel wat extra meters. 
Meteen na de start bewonder je al de eerste hertjes, deze staan echter nog achter een hek; 
wie weet ontmoet je er ook enkele in het Vressels bos! 
Alle drie de afstanden lopen de Vresselse-Akkers in, 
waarna de 15 km-wandelaars al snel beginnen met hun 
extra lus, wat in dit gebied zeker geen straf is. Speciaal 
voor hen is er ook weer een kleine verzorgingspost 
ingericht. Geniet van de vele smalle bospaden in dit 
prachtige gebied. Je sluit weer aan bij de 5 en 10 km-
wandelaars en alle wandelaars bereiken het Vogelsven. 
We zijn nog slechts enkele weken verwijdert van de 
langste dag van het jaar, waardoor we hopelijk het 
zonnetje tussen de bomen door zien stralen. En daar is 
de AH-post, even wat verfrissends drinken of iets 
lekkers eten, en daar gaan we weer. Al wandelend een 
blik werpen op een stukje natuurparel, zo mogelijk nog 
mooier dan het eerste stuk, namelijk de Hazenputten. 
Dit is een begrazingsgebied voor de Schotse 
Hooglanders en de Exmoor pony's. Deze dieren zijn hier 



ingezet om de heide in stand te houden, zonder begrazing groeit de heide dicht. Houdt 
voldoende afstand, als je het geluk hebt om enkele van deze dieren te zien.  
Al snel kom je weer bij een splitsing. De 10 en 15 km-wandelaars struinen nog wat verder 
langs de vennen van de Hazenputten en bewonderen een gevarieerd en afwisselend 
landschap, waar ook een verzorgingspost is voor de wandelaars. Een eindje verderop sluit je 
weer aan bij de 5 km. Wie weet, krijg je er geen genoeg van, genietend, wandelen over 
smalle bospaadjes en luisteren naar het gekwetter van de vele vogels in dit schitterende 
Nijnselse gebied. 
Aan gekomen bij de Vresselse Hut, waar je de kaart mag laten afstempelen en gezellig op het 
terras een lekker drankje of ijsje kunt nuttigen. De helft zit erop, donderdag op naar Olland. 
 
Dag 3: donderdag 9 juni vanuit D’n Toel in Olland 
Deze wandel avond gaat richting Sint-Oedenrode het is een prachtige afwisselende route. 
Een stukje fietspad brengt je naar het Laageind en de Nieuwstraat. Hier staan verschillende 
oude en nieuwe boerderijen. Een zandpad tussen verschillende bomen brengt je naar 
Vliegden waar alweer de AH-post op de wandelaars wacht. Let op, meteen daarna is de 

splitsing, er loopt een smal pad tussen de 
sloot en de eikenbomen. De 
korteafstandlopers gaan hier links, degene 
die gekozen hebben voor de langere 
afstanden rechts. De wandelaars komen 
uit bij een bosrand en lopen richting 
Kinderbos en hoeve Arbeidslust. Hoeve 
Arbeidslust was vroeger een 
ontginningsboerderij voor de Schijndelse 
Heide. Het betrof toentertijd een 
oppervlakte van meer dan 1000 ha. Onder 
andere Kienehoef en de gelijknamige 
camping behoorden tot dit landgoed.  

Even voor de Ollandseweg zie je een weide waar waarschijnlijk varkens lopen te wroeten. 
Let op, de 10 km-wandelaars lopen langs deze weide en sluiten weer aan bij de 15 km. De 15 
km-wandelaars gaan rechtsaf, Rijsingen in. Het einde van de aspergetijd nadert, dat kun je in 
deze omgeving waarnemen. Na een klaphekje bereik je een weiland, grote kans dat hier 
koeien staan die je vol verbazing aankijken. En let wel een beetje op hé, voor de beruchte 
grote vlaaien. Je wandelt over een pad langs de Dommel en ziet op het parkeerterrein van 
Sportpark de Neul de kleine verzorgingspost staan voor een versnapering. Kringelend door 
het Dommelpark brengt een smal pad je naar 
wat fraaie kunstwerken met verrassende 
teksten. Richting Kinderbos sluit je weer aan bij 
de 10 km-wandelaars. We wandelen door park 
De Kienehoef, wat een prachtig park is dit. Je 
gaat verder over enkele zandpaden en komt uit 
bij de Stekelbrem, waar de grote post is 
ingericht. Vrij snel hierna sluiten ook de 5 km-
wandelaars weer aan en gaan gezamenlijk 
richting eindpunt. Genietend loop je over 
zandpaden tussen de velden en steek je twee 



keer de Ollandse Waterloop over. Via een smal pad bereik je de finish voor de welverdiende 
stempel. Dag 3 is weer snel voorbijgegaan, nu uitkijken naar de laatste wandeldag in Sint-
Oedenrode. 
 
Dag 4: Vrijdag 10 juni vanuit De Gouden Leeuw in Sint-Oedenrode 
De laatste wandel avond is aangebroken. Als het startsein klinkt staan er vele wandelaars in 
de rij om de stempel te ontvangen.  

Lopend ga je door het centrum, richting Kasteel 
Henkenshage. Onvoorstelbaar dat dit kasteel er al 
staat vanaf de 14e eeuw, het heeft vele eigenaren 
en verbouwingen overleefd. En even daarna mag je 
een kaarsje opsteken in Kapel Onze Lieve Vrouw 
ter Troost. De kapel is met medewerking van de 
bevolking na de Tweede Wereldoorlog gebouwd, 
om Maria te danken en steun te vragen ter 
voorkoming van oorlog en rampen. Onze 
gedachten gaan hier uit naar de mensen in de 

Oekraïne en de vele mensen die dagelijks op de vlucht zijn voor oorlog en natuurrampen. Je 
loopt door naar de Boskantseweg richting de rioolwaterzuivering. 
Voor de hekken is een mooie vijver met fontein en grasveldje, 
Voor de laatste keer staan de AH-medewerkers ons op te 
wachten voor een natje en een droogje. Achter de hekken wordt 
het rioolwater gezuiverd van Best, Oirschot en Sint-Oedenrode. 
Het gezuiverde water gaat hier de Dommel in. De installatie kan 
3800 m3 per uur aan rioolwater verwerken. Let op, er wordt 
gesplitst, de 5 km gaat richting Dommel en komt uit bij een 
uitkijktoren die in februari nog geheel in het water stond. Een 
prachtig gebied. Direct hierna sluiten de wandelaars weer aan bij 
de langere afstanden. De anderen wandelaars beginnen aan hun 
extra lus en gaan richting Boskant. Na een tijdje gaan de 10 km-
wandelaars Goeiendonk in, de anderen wandelaars kiezen voor het fietspad Kalvereeuwsel. 
Aan het einde van Nieuwenhuizen staan de vrijwilligers weer klaar voor een kleine 
versnapering. Je gaat door een bomenplantage, volgt smalle en bredere bospaadjes. Even 

verderop zie je een glimp van Boskant, 
waar we de eerste dag gestart zijn. 
Hierna sluit de 10 km weer aan, alle 
wandelaars gaan over een smal pad 
tussen bos en sloot, via Belders en de 
Hongerstraat bereik je de laatste 
verzorgingspost van dit fantastische 
wandelevenement. Lopend over smalle 
paadjes en door klaphekjes sluiten ook 
de 5 km-wandelaars weer aan. Je steekt 
de Dommel over via de nieuwe 
Hooibrug. Het voelt net alsof deze brug 
er altijd al gelegen heeft, niets is minder 



waar, in 2021 was de officiële opening van dit kunstwerk, een staalconstructie bekleed met 
grassen en kruiden. Je komt meteen uit op het Vlonderpad, dit is een prachtig, slingerend 
pad langs de Dommel. Vergeet niet te genieten van de kunstige vlonders en de fluitende 
vogels. Aan het einde van dit pad loop je een mooie kunstbrug over, wandelend ga je verder 
langs de Ahrend-fabrieken met het kunstwerk ‘waterspiegels’. Het is de wens om hier de 
wandelaar een ervaring van het historisch gegeven van water mee te geven, je mag over dit 
kunstwerk lopen. Je nadert het eindpunt, passeert eerst nog het nieuwe zwembad De Neul, 
dat een vooruitgang is voor alle inwoners van Meierijstad. De rode loper ligt uit voor alle 
wandelende sportievelingen, een prachtige prestatie, waar iedere wandelaar trots op mag 
zijn. De medailles en/of diploma’s worden uitgedeeld, de antwoorden van de puzzels 
worden ingezameld. Vol spanning horen de jongste wandelaars later wie de prijswinnaars 
zijn en de gelukkigen kunnen op een nader tijdstip hun prijs in ontvangst nemen. De 17e 
Wandelavondvierdaagse zit erop, met dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken.  

Chapeau.  

 

-Ton Vissers- 


