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Voor de wandeldag van oktober is het geen probleem om 
een geschikte route te plannen. In september zijn we im-
mers op pad gegaan voor het eerste traject van het Pau-
welspad. Om het hele route van 32 kilometer in één keer 
te wandelen is teveel van het goede en dus de wande- 
ling opsplitsen! Vertrekpunt wordt op 5 oktober Loon op 
Zand met als eindpunt Landpark Assisië in Biezenmortel. 
Omdat er zich aanvankelijk 14 personen hebben aange- 
mel, moet er even naar de logistiek gekeken worden, zo-
dat er op het eindpunt voldoende auto’s staan voor de te-
rugrit naar huis! Charles zorgt dat er vier chauffeurs op 
8.30 uur paraat staan om naar Biezenmortel te rijden en 
daar hun auto neer te zetten. Terug op de thuisbasis kun-
nen we om 9.15 uur van start gaan voor de wandeling. 
 

 
 

Langs het Witte Kasteel gaan we op herhaling door het 
ons welbekende buitengebied van Loon op Zand naar de 
markante educatieve boerderij Pauwelshoeve. Voor de 
meesten van ons loopt de route nu over een nieuw traject 
van het wandelroutenetwerk naar het kleine buurtschap 
Vijfhuizen. Hier komen we in het hart van het in ontwik-
keling zijnde Landschapspark Pauwels. Hiervoor zijn er 
nieuwe wandelpaden en een bruggetje over de Lindse 
loop aangelegd. We wandelen over landelijke struinpa-
den met bloemrijke bermen door het open agrarisch ge-
bied Zwaluwenbunders en het oude buitengebied Nieu-
we Warande met veel kleinschalige landschapselemen-
ten, zoals vennetjes en solitaire bomen.  

 

Via villawijk Buitengoed Nieuwe Waran-
de komen we in Berkel-Enschot, We zijn 
nu halverwege op de dagetappe van het 
Pauwelspad. Het is een goed moment 
om hier op het terras van het voormalige 
trappistinnenklooster Koningsoord een 
plekje te kiezen voor een pauzemoment. 
We genieten van de koffie en zijn onder 
de indruk hoe hier na het vertrek van de 
zusters een modern stadswijk is verre-
zen, waarin het monumentale klooster 
naadloos is ingepast en een openbare 
functie heeft gektegen.  
 

Weer op weg wandelen we door de voor-
malige kloostertuin en komen onder de 
oude kloosterpoort door in de Wilibror-
dusstraat, die ons langs de gelijknamige 
parochiekerk richting Udenhout leidt. We 
volgen de Pauwelsroute richting  buurt-
schap Brem naar de zuidkant van Uden- 

hout. Het is even doorstappen op deze met statige bo-
men omzoomde verharde weg tot we bij de rotonde aan 
de toegangsweg naar Udenhout uitkomen. 
 

 
 

Vanaf hier wandelen we over de Haarensebaan naar het 
Natuurgebied De Leemkuilen. Jammer dat we er geen 
zicht op hebben het water. Het laatste traject leidt ons 
naar Landpark Assisië. Aangekomen op de parkeer-
plaats, het eindpunt van de dagetappe, besluiten we om 
niet zonder drankje huiswaarts te keren en spreken af 
voor een gezellige nazit bij De Kat neer te strijken!  
 

 

Charles Aerssens 

 

 


