
STEVIG RONDJE LOON OP ZAND – 17 KM 
 

 
 

De coronamaatregels laten het in januari 2022 nog niet toe om 
een wandeldag te plannen, maar de maand februari biedt weer 
mogelijkheden en zo wordt 9 februari op de agenda gezet. 
Charles besluit om dicht bij huis te blijven en plant een stevig 
rondje van 17 Km rondom Loon op Zand. Aan belangstelling 
geen gebrek en zo melden zich 13 personen aan om mee op 
pad te gaan! Om 9.00 uur staan we in de startblokken bij De 
Wetering. Maar de weersomstandigheden zijn niet wat voor-
speld is. We vertrekken met miezerregen!  

 
 

Op de route volgen we voor het grootste gedeelte de groen-
gele markering van het wandelroutenetwerk. Langs het Witte 
Kasteel wandelen we door het buitengebied rond Molenwijk 
om daar over de Ruilverkavelingsweg en langs Manege Van 
Loon bij Landgoed Duynstaete het bosrijke gebied van de 
Loonsche en Drunensche Duinen in te wandelen. Hier zijn de 
wandelpaden voor iedereen bekend, maar het is steeds een 
verrassing welk pad we kiezen! De route gaat over een kronke-
lig parcours met een oversteek van de Waalwijksebaan. Zo 
komen we in het open heidegebied van de Kraanvensche Hei-
de langs KNP17.  
 

  
 

Over het asfalt wandelen we linksaf in de richting van de N261. 
Meteen over het viaduct nemen we de kortste weg en dalen 
het talud af naar het Hooispoor. Het is even ploeteren met de 
modderige omstandigheden. Daarom even een pad naar links 
om via de Eerste Dwarsbaan en Duikse Hoef langs Stichting 
Open Door de noordzijde van Landgoed Huis ter Heide te be-
reiken. Door het klaphekje komen we in het gebied waar ooit 
bungalowpark Het Kraanven heeft gelegen. De gemarkeerde 
route leidt ons over bospaden en beukenlanen in de richting 

van De Moer. We kiezen hiervoor het St. Annapaadje en wan-
delen over de Zijstraat naar ons rustpunt: Café ’t Maoske. 
Vanwege de nog geldende coronamaatregels hebben we hier 
onze komst telefonisch aangemeld! Rond de klok van 11.30 
uur staan we er voor de deur! Er is plek voor ons gereserveerd 
en we hoeven alleen bij binnenkomst het mondkapje op en 
onze QR-code wordt gecheckt. Zo is er tijd voor koffie en heb-
ben we de gelegenheid weer eens na lange tijd gezellig bij te 
kletsen. 
 

 
 

Na een extra lange pauze gaan we weer op pad voor het laat-
ste traject terug naar Loon op Zand. Zo kiezen we niet voor de 
kortste weg, maar wandelen door de Pastoor Kampstraat om 
dan bij de eerste mogelijkheid linksaf te slaan. Onderweg zien 
we dat de Gemeente trots laat zien Wandelgemeente 2021 te 
zijn ge-weest!! Deze grasbaan loopt tussen de weilanden door 
tot we op het Acacialaantje uitkomen. We wandelen met de 
bocht naar links en komen nu op Landgoed Huis ter Heide.  
 

 
 

Door het klaphekje betreden we het gebied waar de Schotse 
Hooglanders vrij rondlopen. Op de T-splitsing gaat de route 
rechtsaf en komen op de Natuurbegraafplaats van Landgoed 
Huis ter Heide. Het bosgebied is opgeschoond en de wandel-
paden zijn aangepast. Langs Villa Huis ter heide lopen we de 
Molenbaan helemaal uit. Achter Gedenkbos De Spinder ste-
ken we door naar de Bergstraat, waar we naar rechts en onder 
het viaduct van de N261 door terug keren naar ons startpunt.  
 

 
 

Charles Aerssens 

 


