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Voor de trouwe wandelaars van Senio-
renvereniging staat op 4 december alweer 
de laatste wandeldag van 2019 op het pro-
gramma. Deze rondwandeling wil niemand 
missen en zo melden zich opnieuw 19 en-
thousiaste personen om 8.45 uur voor ver-
trek bij De Wetering. We rijden naar Waal-
wijk waar we bij het Olympia Zwembad aan 
de Overlaat van start gaan. Op deze win-
terse dag zal de rondwandeling ons door 
een afwisselend gebied voeren, waar ooit 
de grens tussen het Graafschap Holland 
en het Hertogdom Brabant liep. Vanaf ver-
trek gaat de route langs het natuurgebied 
de Baardwijkse Overlaat met het Lange 
Wiel en langs  oude dijkjes en polders.   

Eenmaal het Afwateringskanaal overgestoken wandelen we door het bosrijke gebied in het noordelijk 
deel van de Drunense Duinen. De route voert naar Giersbergen. Het is de bedoeling hier bij De Drie Lin-
den te pauzeren, maar door de verbouwing is er voor ons gezelschap geen plek! Dus op naar biercafé 
De Klinkert, waar we gezellig aan de koffie gaan. Daarna wandelen we voorbij aan het oude boeren 
buurtschap Fellenoord. We keren door landgoed Plantloon langs de voormalige surfplas en het oude 
openluchtzwembad van het Hoefven naar het vertrekpunt. Tijdens deze wandeling ervaren we  een we-
reld van verschil en overeenkomst. Altijd heeft men in dit gebied strijd gevoerd tegen de natuur. Het is 
de strijd tegen het water of de strijd tegen het oprukkende zand. Het gevecht tegen het water in het ge-
bied boven het afwateringskanaal is grotendeels gewonnen en het kan eventueel nog dienst doen als 
overlaat. Maar ook de strijd tegen het oprukkende zand ten zuiden van het afwateringskanaal is onder 
controle gebracht, ofschoon er de laatste jaren meer ruimte is vrij gemaakt door Natuurmonumenten 
voor het spel van wind en zand.  
 

 
 

 
 
 

 


