Laarzenpad IVN Son en Breugel
Er zijn redelijk wat laarzenpaden in Nederland en België, en het mag daarom niet verbazen dat we er
in Son en Breugel ook een hebben. En zelfs als je op internet naar het Laarzenpad in Son en Breugel
zoekt, dan vind je nog verschillende routes. Deze beschrijving volgt een groot deel van de Breugelse
Beek, en blijft zo veel mogelijk weg van de drukkere wegen. Het pad dat we volgen heet Laarzenpad,
en dat is natuurlijk niet voor niets. Als het wat geregend heeft, dan kan het verstandig zijn om stevige
schoenen of laarzen aan te trekken. Daarnaast leidt de wandeling door een groot stuk agrarisch
gebied, en van oudsher willen boeren wel eens laarzen dragen.
Deze wandeling is ruim 5 kilometer lang, maar trek er gerust minimaal anderhalf uur voor uit, zeker
als je van het landschap wil genieten.

Beginpunt
We beginnen in het centrum van Breugel, op het Pieter Brueghelplein bij de kastanjeboom. Daar is
meestal wel een plekje om je fiets (of eventueel auto) te parkeren, en er is ook een bushalte vlak in
de buurt.

Op het plein vind je ook twee herdenkingsbeelden voor Pieter Brueghel de jonge en Pieter Brueghel
de Oude. Of ze ooit in Breugel gewoond hebben wordt soms betwijfeld, maar de gelijkenis van de
achternaam en de plaatsnaam is natuurlijk genoeg redenen om een plein naar Pieter Brueghel te
noemen. En met wat fantasie herken je ook de Sint Genoveva-kerk op een van de schilderijen van
Pieter Brueghel.

De Boerendans – Pieter Brueghel de Oude

Sint Genovevastraat met Sint Genovevakerk

Publiek domein
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9871923

Standbeeld Pieter Brueghel de Oude

We beginnen de wandeling in de Stakenburgstraat, met de rug naar de Kastanjeboom en met het
standbeeld aan de rechterkant. Het eerste huis aan de linkerkant laat al wat andere kunst zien dan
de schilderkunst van Pieter Brueghel. We volgen de straat en verlaten de bebouwde kom, en
daarmee houdt ook het trottoir op. Blijf nog een kleine 100 meter aan de linkerkant lopen.

Je ziet al snel een kleine beek liggen, de Breugelse beek. Rechts van de weg begint hier een fietspad
met een houten brug. Zodra je de beek overgestoken bent ga je naar links en volgt het pad langs de
beek.

Boerenland met wilgen
Je loopt hier door een redelijk kenmerkend stuk boerenland. Velden met gras of tarwe of tegenwoordig
ook maïs dat dan als regel als veevoer wordt gebruikt. Langs de kant van de beek staan knotwilgen,
een boom die graag in vochtige grond staat en ook stevigheid geeft aan waterkanten. De takken van
de wilg werden vroeger gebruikt als hakhout, bijv. voor brandhout voor de kachel of het fornuis, of om
afrasteringen of manden van te vlechten. Door de knotwilg op een stam van zo’n anderhalf tot twee
meter te laten blijft de boom gewoon groeien na het knotten. Daarnaast bevat de bast van de wilg van
nature salicylzuur, een natuurlijke pijnstiller en koortsremmer. Een variant hiervan zit ook in onze
hedendaagse aspirine.

We volgen de Breugelse beek met uitzicht over de velden rechts, en wat boerderijen links in de verte.
Zeker als je ’s morgens vroeg gaat wandelen zal het gras vaak nog nat zijn. We steken verderop de
verharde weg over, bij wandelrouteknooppunt 17. We kruisen onze weg tegen het eind van de route
hier overigens weer. We volgen een deel de wandelroute met pijl nummer 16. Als je hier achterom
kijkt zie je in de verte de Sint Genovevakerk liggen.

We volgen dit pad langs de beek en een stuk verderop zien we -op het moment dat we dit schrijveneen oude, dode boom, met daarop een paar fraaie zwammen, en een nestkast voor een steenuil.

Deze boom staat ook op het terrein van de Stoerderij, waar meestal wel de waterbuffels te zien zijn,
als ze niet in een van de velden aan het grazen zijn.

Net voorbij die dode boom is een oversteekplaats voor de waterbuffels. Als je nog weinig modder
tegen bent gekomen, is dit het moment dat het modderig kan worden. De waterbuffels lopen dit
stuk grond zo open en kapot dat er bijna altijd water en modder in staat.
Als je hier het pad naar links zou volgen, dan groeit hier de hop, de plant die de smaak aan bier geeft.
En verderop kom je op het terrein van de Stoerderij, waar je een ijsje zou kunnen halen van
buffelmelk, of een van de andere buffelprodukten.

Oversteekplaats van de waterbuffels

Pad met hop, naar de Stoerderij

We vervolgen het pad langs de beek, waar nog steeds de wilgen langs de waterkant staan. Even
verderop komen we De Honingtuin tegen. Een stukje tuin speciaal aangelegd voor bijen en insecten.
Er staat ook een bijenhotel, echter omdat insecten van warmte houden is de ingang van het
bijenhotel vanaf het pad net niet te zien.

De honingtuin

Bijenhotel (niet zichtbaar vanaf het wandelpad)

We vervolgen het pad langs de kronkelige beek, tot we uitkomen bij een wegwijzerpaal die ons naar
links wil sturen. Dit doen we echter niet! In de verte zien we een ongevallen wilg, die vervolgens door
is gaan groeien. We verlaten hier de Breugelse beek en houden (eigenwijs) rechts aan.

Als we het pad naar links zouden volgen, komen we al vrij snel uit bij de drukke Lieshoutse weg, en
die proberen we bij deze wandeling te mijden. We houden rechts aan en gaan verder langs de
smallere sloot. We komen hier wel weer in waterbuffelgebied en moeten hier een buffel-kruising
oversteken en ook verder wandelen aan de linkerkant van de sloot. Er is dus weer risico op modder
en zelfs op een pad dat afgezet kan zijn met prikkel- / schrikdraad. Je ziet achter het schrikdraad (als
dat er op dat moment zit) het pad echter gewoon verder gaan. Volg hier dus het pad, met de sloot nu
aan je rechterhand. Als er nog een afzetting is om de buffels op hun eigen terrein te houden, ga dan
voorzichtig over deze afzetting. Let vooral op als het schrikdraad nog onder spanning zou staan!

Alternatief
Mocht je hier toch niet verder durven, dan zit er weinig anders op dan toch links langs de Breugelse
beek verder te gaan, naar de Lieshoutse weg. Op het einde van dat pad kom je uit op het fietspad langs
de Lieshoutse weg op de kruising met de Kwadestraat. Ga hier naar rechts, de Kwadestraat, en blijf
deze verharde weg volgen tot het kanaal bij de ophaalbrug Stad van Gerwen. Ga daar naar rechts,
richting Son (het kanaal aan je linkerhand) en volg het kanaal, waar je verderop de route weer op kunt
pikken.

We volgen het pad langs de sloot, waar je soms zult zien dat het water in de sloot vrij hoog staat ten
opzicht van het land waarop je loopt. Na veel regenval is het hier soms echt soppen en zonder hoge
schoenen of laarzen niet door te komen.

Een stukje verderop kom je bij een gebied met rechts een stukje bos, met vooral wilgen. Zoals al
gezegd houden wilgen van vochtige grond, en dat heb je hier zeker.

Weer iets verderop ligt er een brug over de sloot. Je kunt even het pad over deze brug volgen, maar
het is wel een doodlopend pad. Je komt uit in een stukje natuur dat vrij drassig is, met een watertje
erbij. Zeker leuk om er even rond te kijken, maar de wandeling gaat verder met aan de linkerkant een
weiland.

Rechts ga je een aantal elzen zien, met de kenmerkende kleine zwarte propjes. En wat verderop staat
links een bosje met vooral populieren. Net voorbij de populieren aan de linkerkant groeien veel
bramenstruiken. Mogelijk dat je er in het najaar nog wat bramen kunt plukken. Als je dat zou doen,
pluk dan hooguit een handjevol om op dat moment van te snoepen. De andere bramen zijn voedsel
voor de dieren! En wildplukken is strikt genomen niet toegestaan en is stroperij.

Als we de bomen aan de linker- en de rechterkant achter ons laten, dan steken we de sloot over. We
volgen het pad met de sloot nu aan onze linkerhand.

Microklimaat
Als je hier naar de slootkant kijkt, dan kan opvallen dat aan de kant waar je wandelt veel meer of heel
andere bloemen staan dan aan de overkant. Hier zie je het effect van een micro-klimaat. De kant waar
je wandelt, de westkant, daar staat al van ‘s morgens vroeg de zon op, en is het sneller warmer. De
andere kant, de oostkant, blijft langer in de schaduw, heeft minder licht en vangt minder warmte.

Nu komt een iets lastiger stukje. We zijn bijna bij het kanaal, en de kortste route is omhoog de
kanaaldijk op. Dit is een vrij stijle klim, en als het wat drassig is kan het erg glibberig zijn! Als je hier
niet naar boven kunt of durft, volg dan het pad naar links. Na ruim 500 meter kom je uit bij de
Kwadestraat, en daar kun je met gemak de dijk op. En ook halverwege kan al een iets makkelijker
klim naar boven zijn. Eenmaal op de kanaaldijk gaan we rechtsaf en volgen het kanaal, richting Son.
Als je eerder niet over de buffel-oversteek kon, en de Breugelse beek en de Kwadestraat hebt gevolgd,
via de Brug Stad van Gerwen, dan gaat de beschrijving hier ook weer verder.

Een korte, stijle klim

Een alternatief, het pad langs de dijk volgen, en later terug over de dijk

De kanaaldijk

Langs het kanaal zie je her en der wat uitsparingen in de metalen damwand. Deze zijn bedoeld om
bijv. reeen die te water zijn geraakt, of die het kanaal over willen steken, een mogelijkheid te geven
weer op het droge te komen

FUPs
Her en der langs het kanaal zie je zogenaamde Fauna Uittreed-Plaatsen (FUPs). Hier kunnen bijv. reeën
die te water zijn geraakt (of bewust om het kanaal over te zwemmen, of opgejaagd door bijvoorbeeld
loslopende honden) weer het vaste land op.

We wandelen verder langs het kanaal, en zien in de verte al vrij snel weer de kerktoren van de Sint
Genovevakerk liggen.

Bij de eerste weg aan de rechterkant, de Broekstraat, gaan we naar beneden de dijk af. Je kunt hier
of de stijle afdaling nemen, of een tiental meters verder de flauwe haarspeldbocht nemen die een
stuk minder stijl en glibberig is.

We wandelen door de Broekstraat langs de velden. Meestal staan er wel schapen of koeien of soms
waterbuffels in de grasvelden.

Na een poosje komen we weer uit bij het punt waar we op het laarzenpad de verharde weg over
waren gestoken. De wandeling heeft een soort 8-vorm. We lopen verder over de Broekstraat, tot we
uitkomen bij Keske. Daar gaan we linksaf.
Tegen het einde van de Broekstraat en in het Keske liggen een aantal huizen die vroeger typisch
boerderijen waren. Langs de erven staan vaak haagbeuk-hagen, waar vooral huismussen het erg naar
hun zin hebben.
Op het eind van Keske komen we uit bij de
Gertrudahoeve en de van den Elsenstraat. Daar
gaan we linksaf. We volgen de van den
Elsenstraat, en komen zo weer uit op het Pieter
Brueghelplein, waar we onze wandeling zijn
begonnen.
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