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Wandeling 
Koekoekbos 

en Villawijk

Colofon
Route en tekst:   Natuurgidsen IVN Best
Foto’s:    Natuurfotowerkgroep IVN Best
Vormgeving:  MTD Landschapsarchitecten
DTP en druk:  Drukkerij Ketelaars, Uden

De Best Bijzonder!-wandelingen zijn mogelijk gemaakt door fi nanciële ondersteu-
ning van Best Bijzonder!, gemeente Best, MRE Stimuleringsfonds en Kloppend 
Hart van Het Groene Woud - provincie Noord-Brabant.

En vooral niet te vergeten door de inzet van veel IVN vrijwilligers!

Best Bijzonder! Natuurwandelingen

Genieten van bijzondere natuur, karakteristieke landschappen of mooie 
gebouwen in Best? Trek dan je wandelschoenen aan of pak de fi ets en 
ga eropuit. In en om Best kun je uitstekend wandelen en fi etsen. Of je nu 
een frisse neus wilt halen of een stevige tocht gaat maken. 

In deze folder vind je één van de vele mooie wandelroutes. Ook nog 
een andere route lopen of een fi etstocht maken? Kijk dan op de website 
www.bestbijzonder.com voor een compleet overzicht. Of neem een rou-
tefolder mee bij een van de Best Bijzonder!-informatiepunten. 

Deze wandeling is ontwikkeld door IVN Best. IVN laat jong en oud be-
leven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doet ze door veelzij-
dige activiteiten te organiseren, zodat mensen de natuur leren kennen, 
respecteren en ervoor zorgen. Vanuit deze visie is deze wandeling door 
natuurgidsen van IVN Best uitgezet. Zij kennen de omgeving goed en 
wijzen u op de mooiste plekjes, de fl ora en fauna onderweg.

Voor meer informatie kijk op www.inv.nl/afdeling/Best.

Routeapp
De wandelroutes van Best zijn ook opgenomen in de app ‘Routes in Het 
Groene Woud’ en de app ‘IVN routes’. Met deze handzame app op je 
telefoon navigeer je over de juiste paden en wegen. Ze geeft bovendien 
extra informatie over bijzondere locaties langs de route. Download de 
app via de App Store/Playstore of scan de QR-code op deze folder.



Koekoekbos
Het Batabos werd in de jaren dertig en veer-
tig van de vorige eeuw door de Tsjechische 
eigenaar van de Batafabriek aangeplant als 
productiebos voor mijnhout. In de jaren vijftig 
van de 20e eeuw werden stukken van het bos 
ter grootte van 10.000 m2 verkocht aan leiding-
gevend personeel, dat daar een huis op mocht 
bouwen. Begin jaren tachtig verkocht de Bata 
vrijwel al haar grond aan de gemeente Best, 
omdat de productie van schoenen en sokken 
grotendeels naar lagelonenlanden werd over-
geheveld. De gemeente bood daarop perce-
len aan om op te bouwen, maar er mocht zo 

Natuur op de golfbaan
Op de plek van de vloeivelden van de Batafa-
briek en in een deel van het bos, werd in 1991 
Best Golf gevestigd. Naast en op het golfter-
rein zie je restanten van het bos met grove 
en Oostenrijkse dennen, Douglassparren en 
eiken. Vooral veel berken omzomen nog het 
strakke, groene terrein. De ondergroei bestaat 
uit hazelaar, vuilboom en rododendrons. Op de 
golfbaan komen allerlei soorten meesjes voor 
die gebruik maken van de opgehangen nest-
kastjes. Merels, kauwen en kraaien wroeten 
graag in het gladde gazon. ’s Nachts komen 
konijnen tevoorschijn, die dankbaar knagen 
aan het grasveld en daar holen in graven. 
Overdag houden ze zich schuil, maar keutels 
verraden hun aanwezigheid. Het onderhoud 
van de golfbaan is aan strikte regelgeving ge-
bonden, waardoor milieu en natuur enigszins 
beschermd zijn.

In de Valklaan staan een aantal lariksen (foto 
voorkant), die in de herfst geel verkleuren en 
als enige Europese naaldboom hun naalden 
verliezen. De kegeltjes blijven lang hangen. In 
het voorjaar ontluiken de nieuwe naalden als 
kleine scheerkwastjes, een prachtig gezicht. 
Dit is een stukje bos, waar ondere andere ek-
sters zich prima thuis voelen en waar ook de 
eekhoorn regelmatig te zien is.

De eekhoorn 
Dit knaagdier wordt gewone of rode eekhoorn 
genoemd. Het is een echte boombewoner, die 
als een acrobaat door de bomen rent en springt. 
Hij heeft een grote pluimstaart, grote ogen, ge-
pluimde oren en lange tenen met scherpe na-
gels. Hij wordt zeldzamer omdat hij verdrongen 
wordt door de grijze eekhoorn, een exoot uit 
Noord-Amerika.

De Villawijk 
Deze wijk herbergt nog veel restanten van het 
voormalige bos, waardoor het een lommerrijke 
omgeving is en een kenmerkende groenstruc-
tuur heeft. Ook hier verschenen vrijstaande wo-
ningen op grote percelen. Ondanks de minder 
stringente groene opzet van de wijk, heeft het 
gebied toch een natuurlijk karakter door brede 
bermen en de aanwezigheid van kavels met 
siergroen.

Er staan de nodige sparren, maar de Ameri-
kaanse eik is hier dominant aanwezig. Laat je 
ogen ook eens over de dikke strooisellaag met 
afgevallen blad dwalen, want daar kun je pad-
denstoelen spotten, zoals trechterzwammen en 
nevelzwammen, die in grote groepen staan en 
kringen vormen.

Vanaf de Patrijslaan zie je achter het hek om de 
golfbaan een mooie waterpartij en opnieuw veel 

Groene specht 
De groene specht is een behoorlijk forse vogel. 
Het mannetje heeft een rode kruin en een zwar-
te vlek rondom het oog en een rode eronder. 
Zijn verenkleed is groen en zijn stuit is geel. Het 
vrouwtje is meer gelig van kleur. De vogel heeft 
een grijze dolksnavel en een lange, kleverige 
tong, die opgerold zit in zijn kop. Hij landt met 
een ‘sprong’ tegen een boom en klimt naar bo-
ven. Hij klopt op de schors om maden te zoe-
ken of om met zijn tong insecten op te likken. 
Hij zoekt zijn voedsel echter hoofdzakelijk op 
de grond, het liefst in mierenhopen, want hij is 
dol op mieren. Zijn roep is een luide, schallende 
lach, die hij vooral in de winter en het voorjaar 
laat horen. Hoor je een roff el, dan is dat vrijwel 

Wandeling Koekoekbos en Villawijk
De wandeling start op het parkeerterrein van Best Golf en voert over verharde wegen langs de randen van het 
Koekoekbos en door de Villawijk. Dit gedeelte van Best ligt 10 meter hoger dan de noordkant van het dorp 
en maakt deel uit van de Brabantse dekzandrug. Dat is een opgestoven hoogte die in de laatste ijstijd (zo’n 
10.000 jaar geleden) is ontstaan.

min mogelijk worden gekapt. De ontstane paden 
werden verbreed en verhard. Tot slot veranderde 
de naam Batabos in Koekoekbos. Begin 1989 
raasden twee stormen over het terrein, waardoor 
3.000 bomen sneuvelden.

Het rioolwater van de fabriek en van Batadorp 
werd eerst van het meeste afval en ‘dik’ ontdaan 
in grote, betonnen bezinkbakken. Daarna werd 
dit afvalwater op de voormalige vloeivelden ge-
loosd en gefi lterd. Op die velden kwamen des-
tijds verrassend veel amfi bieën voor. Via een 
sloot tussen het bos en de velden kwam het wa-
ter in het Wilhelminakanaal terecht.

zeker de grote bonte specht, want de groene 
roff elt zelden.

Na de slinger door Kwartellaan en Koekoek-
laan ben je terug op de Fazantlaan met veel 
Amerikaanse eiken, hier een daar een grove 
den en paardenkastanje. Van de Kwartellaan 
loop je over een oude zandverstuiving via de 
Meeslaan terug het Koekoekbos in.

In de Zwaluwlaan lagen vroeger diverse ho-
pen van rode bosmieren, waardoor hij ook wel 
het Mierenlaantje werd genoemd. Dan ben je 
terug op de Golfl aan, het begin- en eindpunt 
van deze wandeling.

berken, die op de vroegere heide en stuifzan-
den stonden.

Op de hoek met de Spechtlaan staan alleen 
maar zomereiken. Op het grasveld voor de 
vijver staan óók zomereiken. Aan de overkant 
van de vijver siert een weelderige treurwilg het 
beeld.

Vanaf de Merel- en Fazantlaan heb je fraai 
zicht op een grote vijver, waar soms een reiger 
in landt. Het water wordt omzoomd door een 
ruime rietkraag en een rij berkenbomen, die 
een mooie doorkijk bieden. In de herfst is dit 
een plaatje! In de hoge bomen vliegen eksters 
en merels heen en weer. Op de grote grasvel-
den wordt regelmatig een groene specht ge-
signaleerd. Dat is de ambassadeurssoort van 
de gemeente Best, wat wil zeggen dat aan 
het leefgebied van deze soort extra aandacht 
moet worden besteed.


