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IVN Trektocht De Maashorst:
“De mysterieuze munt”
3-daagse wandeltrektocht door het Oergebied in Brabant

Foto: Hans Koster Fotografie

In een notendop: IVN Trektocht De Maashorst
Duur:

3 dagen (2 overnachtingen)

Startpunt:

Vakantiepark Zevenbergen, Vergaertweg 4 in Heesch
(www.vakantieparkzevenbergen.nl)

Eindpunt:

Vakantiepark Zevenbergen, Vergaertweg 4 in Heesch

Te bereiken:

OV: regiotaxi vanaf Oss NS of Heesch Stationsplein
(reserveren: 0900-8294467 of www.regiotaxinoordoostbrabant.nl)
Auto: parkeren op start-/eindpunt Vakantiepark Zevenbergen

Totale afstand:

52,5 km (resp. 16,6 – 17,9 – 18,0 km)

Periode:

het hele jaar

Bezoekerswebsite gebied:

www.bezoekdemaashorst.nl

Route samengesteld door IVN Oss, IVN Bernheze, IVN Uden, IVN Brabant en studenten Buas
Financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant

Corona en horeca

(maart 2021) Door de huidige coronamaatregelen is horeca
onderweg helaas gesloten. Dit geldt ook voor onze Gastheren met
horeca, waardoor hun verhaal-elementen helaas voor u
onzichtbaar blijven. We hopen op uw begrip hiervoor. De
overnachtingslocaties zijn – tenzij hieronder anders vermeld – wel
open voor verblijf. Tip: neem voldoende proviand mee voor
onderweg!

Overnachtingsplekken
Overnachting 1:

B&B Bed in Brabant
Gastheer van het Landschap: Emiel Diks en Lidewij Rombout
Scheiweg 6 te Veghel (Vorstenbosch). Website: www.bedinbrabant.nl
Reserveren via 0413-280403 of info@bedinbrabant.nl

Overnachting 2:

‘Pod trekkershut’ op camping Heische Tip
Gastheer van het Landschap: Patrick van den Berg en Mieke de Greeff
Straatsven 4 te Zeeland NB. Website: www.heischetip.nl
Reserveren via 0486-451458 / info@heischetip.nl

Reserveren
Je kunt de overnachtingen voor de IVN Trektocht op twee manieren reserveren:
1. Zelf doen. Je kunt de verschillende overnachtingsplekken zelf reserveren. Zie verderop bij
de dagbeschrijvingen voor reserveringsinfo en overnachtingsspecificaties. Vermeld bij
reservering dat het gaat om de IVN Trektocht De Maashorst! Boeking is op basis van
beschikbaarheid; reserveer daarom tijdig (zeker in vakantieperiodes!).
2. Laten doen. Je kunt de IVN Trektocht De Maashorst als geheel pakket boeken bij
reisorganisatie Avontuur Dichtbij, waarmee IVN een samenwerking is aangegaan.
Reserveer je Trektocht via www.avontuurdichtbij.nl/actief/ivn-trektocht-de-maashorst,
waarna Avontuur Dichtbij de overnachtingen voor je regelt. Extra leuk: voor iedere
boeking via Avontuur Dichtbij ontvangt IVN Natuureducatie €25,-, waarmee je het werk
van IVN ondersteunt!

Let op: bij beginpunt Vakantiepark Zevenbergen krijg je, evt. onder het genot van een drankje,
persoonlijke en onmisbare informatie mee van Gastheer Twan van Bakel. Om er zeker van te zijn
dat Twan aanwezig is, laat je hem één of twee dagen van tevoren via 06-51311301 (WhatsApp of
bellen) weten hoe laat je ongeveer wilt starten.
Let op: download de route vooraf thuis met de app IVN Routes, zodat je de route offline kunt
wandelen. Zie pdf ‘algemene informatie vooraf’ op de website voor meer tips over voorbereiding
en gebruik van de app IVN Routes!
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De Maashorst, het oergebied in Brabant
De Maashorst. Een oeroud landschap met heidevelden, weiden en bossen, hoogteverschillen en
open vlakten, stuifduinen, beekjes, akkerdorpen. Allemaal grijpen ze terug op de eeuwenoude
historie van De Maashorst, waarin het de bewoners waren die het gebied in de loop van vele
eeuwen vorm gaven.
In de laatste ijstijd liet de Maas, die door dit gebied stroomde, grof zand en grind achter. In die
periode zorgden breuken in de aardkorst ervoor dat delen van de grond omhoog kwamen. Deze
hoger gelegen delen, de horst, zijn nog duidelijk in het landschap terug te vinden. Zo ontstond
‘De Maashorst’. Dit letterlijk ‘bewogen’ landschap heeft in de loop van millennia een variatie aan
woeste gronden, uitgestrekte heidevelden en bos gehad. Dit zie je op veel plekken nog steeds
terug. www.bezoekdemaashorst.nl
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IVN Trektocht De Maashorst van dag tot dag
Disclaimer: Het wandelen van de IVN Trektocht is op eigen risico. IVN kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade of ongevallen die buiten haar schuld zijn ontstaan. Het verhaal van
de IVN Trektocht is fictief, maar vaak wel gebaseerd op feitelijke gebeurtenissen. Eventuele
identificatie met feitelijke personen (levend of overleden) is niet bedoeld of kan hieruit niet
worden afgeleid.

Het verhaal: ‘De mysterieuze munt’
‘Wat is mijn oorsprong?’ is de mysterieuze tekst die Willeke van der Wijst leest op een oude kaart
van De Maashorst. Willeke heeft bij het opruimen een oude koffer van haar vader gevonden,
waarin naast zijn wandelschoenen en de kaart ook mysterieuze oude munten en een
plantenboekje met aantekeningen zitten. Willeke weet dat haar vader ooit in De Maashorst op
zoek is gegaan naar zijn duistere familieverleden en besluit letterlijk in zijn voetsporen te treden.
Ze ontdekt waar haar sterke verbinding met de natuur vandaan komt. Maar ontdekt zij ook wat
haar vader ontdekte? En hoe zit het met jouw verbinding met de natuur? Wie weet kom je er in
De Maashorst achter!

DAG 1 (16,6 km)
Vakantiepark Zevenbergen (Heesch) – B&B Bed in Brabant (Vorstenbosch)
De Trektocht door De Maashorst begint op Vakantiepark Zevenbergen. Gastheer van het
Landschap Twan van Bakel laat je graag de koffer zien die Willeke van der Wijst hier heeft
achtergelaten. Je krijgt een van de munten mee, die je tijdens de Trektocht nodig hebt om bij
Gastheren van het Landschap te laten zien in ruil voor een verhaal over Willeke.
Vervolgens ga je op pad. De route van de eerste dag voert je eerst afwisselend door bos en
kleinschalig akkerlandschap, langs natuurgebiedjes met mooie namen als Kanonsberg en
Brobbelbies. Onderweg kun je op verschillende plekken achtergrondinfo over de natuur en
historie lezen in de app. Ook kun je soms een audiofragment beluisteren, waarin Willeke van der
Wijst een puzzelstukje legt in haar zoektocht naar haar oorsprong in De Maashorst.
Dichtbij het hart van De Maashorst kom je in het akkerdorpje Slabroek langs Natuurcentrum De
Maashorst (tijdelijk gesloten i.v.m. coronamaatregelen), een van de Gastheren van het Landschap
langs de route. Laat bij de receptie je
munt zien en proef de kruiden van De
Maashorst in je thee!
Vanuit Slabroek vervolg je je weg
richting de Bedafse Bergen, een
zandverstuiving die in de Middeleeuwen
is ontstaan. Vanuit Bedaf loop je langs
Vorstenbosch en kom je aan bij je eerste
overnachtingsplek B&B Bed in Brabant.
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Overnachting 1

B&B Bed in Brabant

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Emiel Diks en Lidewij Rombout

Adres

Scheiweg 6 te Veghel (Vorstenbosch)

Website

www.bedinbrabant.nl

Reserveren

0413-280403 of info@bedinbrabant.nl

Kosten (per overnachting)

Deluxe 2p kamer incl. eigen sanitair en ontbijt: € 96,(ontbijt tijdelijk niet mogelijk i.v.m. corona)
Studio 2p incl. sanitair, kitchenette en ontbijt: € 116,(beide incl. beddengoed en handdoeken)

Extra’s (svp bij boeking aangeven)







Favoriete Maashorstplekje
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lunchpakket (€ 10,- pp)
fietshuur
bbq in overleg (niet mogelijk i.v.m. corona)
avondeten in de buurt (Restaurant Smook in
Vorstenbosch; meerdere gelegenheden op 15
min. fietsafstand in Uden en Veghel) (niet
mogelijk i.v.m. corona)
diverse Maashorst-tips en routes van de
Gastheer

De prachtige beek De Leijgraaf, vlakbij onze B&B. En
lekker struinen door de zandverstuivingen en de
bossen van Bedaf!
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Dag 2 (17,9 km)
B&B Bed in Brabant (Vorstenbosch) – De Heische Tip (Zeeland NB)
Na een heerlijk ontbijt loop je op de tweede dag
al gauw langs Gastheer van het Landschap De
Mastworp (fietsverhuurder; geen horeca). Laat
je hier verrassen door een indrukwekkende
vondst uit de oernatuur van De Maashorst.
Daarna wandel je door een van de meest
bijzondere geologische verschijnselen van
Nederland, namelijk de wijstgronden van de
oeroude Peelrandbreuk. Ook Willeke van der
Wijst doet hier een bijzondere ontdekking.

Bij Uden kun je pauzeren bij Gastheer van het Landschap Hotel Van der Valk, die speciaal voor
wandelaars van de IVN Trektocht iets hebben gemaakt voor bij de koffie/lunch. Al gauw daarna
kom je langs rustplek en natuurtuin Hengstheuvel, een van de vele burgerinitiatieven in De
Maashorst, waar je van Willeke een opdracht krijgt.
Gastvrouw en -heer De Heische Tip
Mieke de Greeff en Patrick van den Berg

Na Hengstheuvel loop je door bos en
soms een heideveldje richting het
natuurhart van De Maashorst. Je
loopt een stukje langs het
begrazingsgebied van de wisent;
misschien heb je geluk en zie je deze
indrukwekkende oergrazers (tip:
neem je verrekijker mee).
Uiteindelijk kom je aan bij camping
De Heische Tip, waar je voor je ‘pod
trekkershut’ kunt bijkomen van de
dag.

Overnachting 2

Camping De Heische Tip

Gastheer/Gastvrouw van het Landschap

Patrick van den Berg en Mieke de Greeff

Adres

Straatsven 4 te Zeeland (NB)

Website

www.heischetip.nl

Reserveren

0486-451458 / info@heischetip.nl

Kosten (per overnachting)

Pod (2p of 4p): vanaf € 52,50; kijk op de website
voor alle / actuele prijzen (beddengoed pod tegen
meerprijs; geen handdoeken)
Kamperen met eigen tent: € 15,-

Extra’s (svp bij boeking aangeven)










Favoriete Maashorstplekje

ontbijt (tegen bijbetaling) (niet mogelijk i.v.m.
corona)
lunchpakket (tegen bijbetaling) (niet mogelijk
i.v.m. corona)
fietshuur
avondeten (m.u.v. ma/di in het laagseizoen)
(niet mogelijk i.v.m. corona)
avondeten in de buurt (o.a. restaurants De
Brouwer, De Pastorie en De
Pannekoekenbakker, allen te Zeeland) (niet
mogelijk i.v.m. corona)
diverse Maashorsttips en routes van de
Gastheer
fluistersteps te huur om te genieten van de
avondstilte in De Maashorst
op dag 3 van de Trektocht krijg je een
passende attentie mee

Wij genieten altijd van de heide in het hart van De
Maashorst als deze in bloei staat!
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DAG 3 (18,0 km)
De Heische Tip (Zeeland NB) – Vakantiepark Zevenbergen (Heesch)
De laatste dag van de Trektocht voert je door
bossen, heidevelden en verstilde natuur richting
de plek waar je twee dagen geleden vertrok.
Onderweg passeer je Gastheren van het
Landschap Natuurbegraven De Maashorst (i.v.m.
corona alleen koffie-2-go en toilet) en de boshut
van Charme-Camping Hartje Groen (tijdelijk
gesloten i.v.m. coronamaatregelen), die naast
prachtige poosplekken ook een puzzelstukje in
het verhaal van Willeke van der Wijst te bieden
hebben.

Gastheer en -vrouw Hartje Groen
Joep Manders en Alice van den Broek

Vervolgens loop je via de Munse Heide in de richting van het eindpunt. Vlak voor het eindpunt
kom je bij het prehistorisch grafveld Paalgraven in het gebied Zevenbergen. Een bijzondere plek
met een bijzonder verhaal. Ook voor Willeke. En misschien ook voor jou?
Vanaf Paalgraven is het nog maar een klein stukje naar Vakantiepark Zevenbergen, waar je je
stOERe verhalen van de Trektocht eventueel kunt delen, onder het genot van een drankje in de
Jachthut van Gastheer Twan.

