Rondom De Rustende Jager 15 KM

7 Oktober 2020

Voor de maand oktober zijn we door de geldende corona maatregels nog steeds genoodzaakt
om dicht bij huis op pad te gaan. Met de auto
erop uit blijft moeilijk, omdat we met maar 2 personen en met mondkapje mogen rijden. Toch is
de belangstelling op met de SeniorenVereniging Loon op Zand te gaan wandelen groot.
Er melden zich 12 enthousiaste wandelaars op
het vertrekpunt bij uitspanning "De Rustende
Jager", die deels per fiets en enkel met de auto
om 9.00 klaar staan op het vertrekpunt voor de
stevige wandeling door het rulle zand in het
stuifzandgebied van de Loonsche en Drunensche Duinen. Het is een samengestelde route
die voor een groot gedeelte verloopt over het
traject van Route 3 Rondje Giersbergen uit de
wandelgids "De mooiste netwerkwandelingen Hart van Brabant" van Uitgeverij Elmar en wandeling 6 De Helvoirtse Heide Route uit de wandelgids "Wandelen in het hart van Brabant "van
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig. Jammer is dat de weergoden ons op deze dag niet goed gezind
zijn! Kunnen we nog droog van start gaan met op enig moment nog een flauw zonnetje, maar al snel
moet de paraplu tussen de buien worden opgestoken. Door deze omstandigheden wordt de wandeling
door het stuifzand gebied pittig en de klimmetjes op de zandduinen! Uitspanning “De Drie Linden” blijft
ook voor ons gesloten. Als we het zandgebied achter ons laten, gaat het door het bosgebied naar het
natuurgebied van het Hengstven. We laten de Loonsche en Drunensche Duinen achter ons, steken de
Oude Bosschebaan over en komen richting Biezenmortel zo in het beekdal van de Zandleij. Hier volgen
we de het jaagpad op de noordelijke oever door het natte gras. Hier is even een moment voor de lunch,
die we staande en onder de paraplu verorberen. Maar al gauw blijkt dat het ophoudt met zachtjes regennen! Als we op de verharding van de Gommelsestraat staan, overleggen we of het zinvol is met deze
zware regen te kiezen voor het laatste traject door natuurgebied De Brand naar uitspanning “De Rustende Jager”. Unaniem besluiten we de wandeling in te korten en over het asfalt terug te keren naar het vertrekpunt. Een aantal blijft nog even voor een gezellige nazit onder het genot van een kopje koffie.

