
 

Rondje 72 Schijndel - Wijbosch  17 september 2019 

Wandelsportvereniging  Groot Gestel 
 

Rondje 72 Schijndel – Wijbosch, 12,9 km 
  

Start: Kerkplein Boschweg Jan van Amstelstraat 2, 5481 HC 
Schijndel 

Pauze De Schaapskooi, telnr: 06 10689169 
 

Het Wijboschbroek is een relatief nat gebied. Het bestuur van Waterschap Aa en Maas heeft 
in 2012 een projectplan Natte Natuurparel Wijboschbroek vastgesteld. Het was veel te droog 
in het gebied tussen Schijndel en Heeswijk waarin het natuurgebied ligt. Daarom hebben ze 
het grondwaterpeil verhoogd. Hierdoor krijgt het gebied zijn oorspronkelijke waterrijke staat 
weer terug. In combinatie met de voedselrijke en lemige bodem komt de dotterbloem, die 
niet veel meer voorkomt, weer terug. Ook bloeien de bosanemoon en de slanke sleutelbloem 
in het voorjaar in overvloed. Verder werd stuwen vervangen en werden de watergangen 
opgeschoond. Er zijn twee vispassages aangelegd in de Biezenloop. Het Wijboschbroek heeft 
een kenmerkend populierenlandschap met daaronder hakhout van wilgen en elzen. Door die 
gevarieerdheid aan begroeiing is het een heel vogelrijk gebied. De Nachtegaal, Wielewaal, 
Rietzanger maar ook roofvogels als de Sperwer, Buizerd en Havik komen hier voor.  Later in 
het jaar zie je hier nog hop. Schijndel had vroeger een rijke hopcultuur en zelfs nog 
bierbrouwerijen. Schijndel heeft nooit grote schaapskuddes gekend. Er waren niet zoveel 
heidevelden en een kudde van zo'n 100 schapen heeft toch minimaal 1 hectare aan 
heideplaggen nodig. Rond 1700 liepen er 11 kuddes. In 1904 waren er nog maar 490 
schapen in Schijndel. In nu loopt er nog een enkele kleine kudde schapen die in overleg met 
Staatsbosbeheer in bepaalde delen van het natuurgebied mogen grazen. Deze schapen zijn 
oude inheemse rassen en de herders van de Schaapskooi gaan regelmatig op stap met de 
kudde. Op het terrein van de Schaapskooi waar een lekker kopje koffie wordt geschonken 
zien we nog een grote Vlaamse schuur, waar de schaapskudde verblijft. Een hooiberg, een 
veldschuur en het schrob en bakhuisje. Het is de moeite waard maar vergeet niet goede 
waterdichte schoenen aan te doen!  
 

Routebeschrijving: 

1. Loop vanaf de kerk over het trottoir in noordelijke richting  Boschweg 
2. 1ste straat rechtsaf, is voor fietsers richting Middelrode 
3. 1ste straat rechtsaf Zwembadweg 
4. Bij verkeerslichten Structuurweg  oversteken en Zwembadweg vervolgen 
5. Linksaf in bocht zandweg Dopheiweg 
6. 2de straat rechtsaf asfaltweg De Heikampen 
7. Einde linksaf  Houterdsedijk 
8. 1ste zandweg rechtsaf Liekendonksesteeg 
9. Rechtsaf graspad voor bosrand 
10. Langs slagboom daarna bocht naar links en bocht naar rechts 
11. Voor sloot linksaf grasdijk 
12. Linksaf  knooppuntroute, kan heel drassig zijn. Alternatief doorlopen en 2x LA op 

asfaltweg naar knooppunt 61 
13. Op einde rechtsaf graspad 
14. Linksaf bij knooppunt 61 fietspad na oversteken verkeersweg 
15. Rechtsaf bij bosrand Groene Woud Wijboschbroek 
16. Na 4de groene slagboom linksaf breed zandpad 
17. Op einde rechtsaf, asfaltweg 
18. Op einde linksaf, asfaltweg 
19. Na brug rechtsaf zandweg Achterdijk 
20. Rechtsaf over eerste brug Poelkensdijk 
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21. Rechtsaf gaat over in asfalt 
22. 1ste weg rechtsaf Broekseweg 
23. 2de asfaltweg rechtsaf Martemanshurk 

Pauze bij De Schaapskooi na 200m naar rechts 
24. Linksaf na verlaten pauzeplaats Martemanshurk 
25. Rechtsaf op einde Pastoor van Vroonhovenstraat 
26. 1ste straat RA Hardekamp 
27. Rechtdoor doodlopende weg langs huisnummer 8 
28. Linksaf betonfietspad na bruggetje 
29. Einde Ben Peterspad linksaf fietspad langs verkeersweg 
30. Rechtsaf verkeersweg oversteken in bocht naar links 
31. Klinkerpad naar huisnummer 36 
32. Meteen 1ste pad LA, zandpad 
33. Einde rechtsaf, asfaltweg maakt bocht naar links 
34. Einde LA bij knooppunt 24 Houterdsedijk 
35. 1ste pad schuin recjtsaf langs schutting 
36. Einde rechtsaf, asfaltweg 
37. Meteen linksaf tegelpad verkeersweg Structuurweg oversteken 
38. Daarna Floralaan oversteken en bij knooppunt 23 RD rood gravelpad 
39. 1ste asfaltpad linksaf 
40. Na slalomhekje rechtsaf trottoir  
41. Na Spar linksaf  Distelstraat 
42. Einde Boschweg en kerk, einde van de route 

 

 


