
 

Wandeling Diessen                                               7 Augustus 2019 

                          
 
 
 

 

 

Als onderdeel van de Midzomeractivitei-
ten van de Seniorenvereniging Loon op 
Zand staat op woensdag 7 augustus 
een rondwandeling in de omgeving van 
Diessen op het programma. Hiervoor 
hebben zich 15 belangstellenden aan-
gemeld. Het is de vaste groep wan-
delaars die ook elke maand graag mee 
op pad gaat. Als speciale gast heeft zich 
Ton Kalkers aangemeld, die van deze 
rondwandeling verslag wil doen in Rond 
de Toren. Om 8.45 uur is iedereen pre-
sent voor vertrek vanaf De Wetering.  

We rijden naar het centrum van Diessen, waar we van start gaan voor een route van 17 kilometer. 
De afwisselende rondwandeling zal ons door het coulissenlandschap voeren rond de gemeen-
schappelijke gronden van het gehucht Biest-Houtakker. Deze zijn vanaf de 14e eeuw door de 
Hertog van Brabant toegewezen aan  de inwoners, die het nog steeds gezamenlijk beheren. 
Vanaf vertrek wandelen we door het Landgoed Annanina’s Rust en passeren dan in het open 
gebied de laaglandbeken Spruitenstroompje en Roodloop.  
Bij het Wilhelminakanaal aan-
gekomen nemen we een korte 
rustpauze. We wandelen langs 
het kanaal en steken door naar 
Biest-Houtakker voor de lunch-
pauze bij Café Ome Toon, het 
dorpshuis dat door een coöpe-
ratie van vrijwilligers wordt ge-
exploiteerd. We worden  gast-
vrij onthaald en kunnen dankzij 
het mooie weer lekker op het 
terras zitten. Weer op pad wan-
delen we door het dorp naar 
het dal van de Reusel met het 
natte Diessens Broek. Door het 
warme weer van de laatste tijd 
is het riet hier flink gegroeid en 
is van het retentiebekken nau-
welijks iets te zien. We steken 
de Reusel over en we begin-
nen aan het laatste traject te-
rug naar Diessen. Hier kent 
gezelligheid geen tijd en genie-
ten we na van een geslaagde 
wandeldag onder het genot 
van een verfrissend drankje. 

 

 

 

 
 
 
 
 


