
OP PAD DOOR NATUURGEBIED DE BRAND – 16 KM 
 

 
 

Voor de laatste wandeldag van het lopende kalenderjaar is er 
op 7 december een rondwandeling in de omgeving van Hulsel 
gepland voor Seniorenvereniging Loon op Zand. Maar op de 
vooravond zijn er nog een aantal afmeldingen en zo staat aan 
op de woensdag na Sinterklaas maar 7 wandelenthousiasten 
bij De Wetering aan het vertrek! Ter plekke wordt besloten om 
niet naar Hulsel te rijden en die route uit te stellen tot volgend 
jaar. We zullen op pad gaan in de directe omgeving van ons 
dorp en Charles geeft aan dat natuurgebied De Brand wellicht 
een goede optie is, waarbij we een koffiepauze bij Brasserie 
De kat kunnen inlassen. 
 

 
 

Vanaf De Wetering  starten we onze wandeling. Langs Natuur-
poort Manege Van Loon wandelen langs de zuidkant van de 
Loonse en Drunense Duinen naar Bos en Duin. Hier gaat het 
over de verharding naar de Zandleij, waar we het  nieuwe tra-
ject van het wandelnetwerk oppikken en de groengele marke-
ring door het beekdal volgen richting. Voor enkele van ons al 
bekend terrein, maar we moeten al snel ervaren dat de paden 
in dit deel van Natuurgebied De Brand  door de natte omstan-
digheden van de laatste tijd zo goed als onbegaanbaar gewor-
den zijn. Het wordt ploeteren! 
 

 

Door de herinrichting van Natuurgebied De Brand heeft 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de Zandleij omgeleid 
en de grondwaterspiegel verhoogd. Daardoor is het duidelijk 
zichtbaar geworden dat het gebied drassiger is geworden, ze-
ker in dit jaargetijden. Maar we zijn doorzetters en soppen op 
de modderige paden tot we aan de gedempte Zandleij komen. 
Hier is een vlonderbrug aangelegd om natte voeten te voor-
komen. Maar we hebben pach: de vlonderbrug is spiegelglad 
en bevoren door de nachtvorst en ofschoon we met een 
schraal winterzonnetje onderweg zijn, moeten we toch het nat-
te grasbaantje ernaast volgen.   
 

 
 

We wandelen door het bosgebied van De Brand in de richting 
van de Oude Bossche Baan en volgen hier opnieuw de water-
loop van de Zandleij. Voorbij de betonnen brug komen we op-
nieuw in het bosgebied van de Brand en moeten even door-
steken naar het bospad, dat ons terug brengt naar de gedemp-
te Zandkantse Leij. Hier moeten we bij de vlonderbrug, die nog 
steeds bevroren is, opnieuw de grasbaan te volgen. We kiezen 
nu de andere zijde, maar moeten nu wel twee keer het prikkel-
draad bedwingen: kruip door, sluip door!  
 

 
 

We komen verderop aan ons koffiemoment bij Brasserie De 
Kat! Gezellig napraten over de modderige route en de kunstjes 
die we moeten uithalen om ongeschonden De Brand te 
bedwingen. Het laatste traject brengt ons via de Groote Steeg  
naar de Loonse Molenstraat, waar we doorsteken naar Molen-
eind en terugwandelen naar Loon op Zand.  
 

 
 

Charles Aerssens 

 


