HET PAUWELSPAD ETAPPE 1 – 17 KM

SeniorenVereniging Loon op Zand gaat voor de maandelijkse
wandeldag deze keer op pad voor een nieuwe uitdaging. Het
wordt een traject van het pas geopende Pauwelspad. Deze
wandelroute van 34 kilometer gaat door het nieuwe Landschapspark Pauwels in de ommelanden van Loon op Zand,
een gebied gelegen ten noorden van Tilburg en de zuidrand
van de Loonse en Drunense Duinen met het daarin centraal
stromende beekdal van de Zandleij. Twaalf enthousiaste wandellaars hebben er naar uitgekeken en staan op woensdag 6
augustus om 8.45 uur klaar voor vertrek.

We rijden naar het vertrekpunt: de parkeerplaats op Landpark
Assisië in Biezenmortel en laten Huize Assisië achter ons. We
richting het kapucijnendorp Biezenmortel. In het buurtschap ‘t
Winkel gaat het wandeltraject langs de oostzijde van Biezenmortel door het open landschap met boomkwekerijen, weilanden en maisvelden noordwaarts.

Voorbij Biezenmortel wandelen we naar het beekdal van de
Zandleij en de Zandkantse Leij. We volgen beide waterlopen,
die hier langs het oude oerbos van de Hoornmanken Tiend
en het door natuurgebied De Brand stromen. De Zandleij is
hier omgeleid om de grondwaterspiegel te verhogen en het
gebied drassiger te maken. Het Pauwelspad laat het stroomgebied van de Zandleij achter zich en steekt de Oude Bosschenbaan over en de route verloopt hier langs de zuidzijde
van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen door het
bos- en struifzandgebied, waar de dassen zich ophouden, tot
we bij KNP37 komen. Een goed moment om hier de groepsfoto te maken en te genieten van het weidse uitzicht over de
zandvlakte.

Bos en Duin is de ideale plek voor de middagpauze. We kunnen er onze benen strekken onder het genot van een heerlijk
kopje koffie. Daarna volgt dan het laatste traject en gaat de route in westelijke richting langs het stuifzand, heidevelden en
bosgebied terug naar Loon op Zand. Voor ons bekend terrein!
We volgen de routemarkering naar het buurtschap Land van
Kleef. Hier wandelen we langs de Kerkenakker. de plek waar
eens ons dorp is ontstaan. De Wetering is eindpunt van ons
verrassende bijna geheel onverharde traject van het Pauwelspad! Alleen moeten nog wel de auto’s in Biezenmortel worden
opgehaald omdat het een wandeling in lijn is. Peter gaat dit nog
even doen met de chauffeurs die hun auto op de parkeerplaats
van Landpark Assisië hebben staan.
Charles Aerssens

