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Wandelsportvereniging Groot Gestel 
 

Rondje 27 Cromvoirt –Vught, 12 km 
 

Startpunt: Restaurant 't Wapen van Cromvoirt 
 St. Lambertusstraat 72, 5266 AG Cromvoirt 

Pauze: Brasserie 155 telnr: 06-51411672 of Het Strandhuys telnr: 073-6572093 
 

De Vughtse heide, ook Vughterheide genoemd, heeft een lange historie. Nu is het een gebied 
waar in rust genoten kan worden van schoonheid van de natuur. Maar al in een vroeg 
stadium was dit een belangrijke plaats voor Defensiestrijd. Dat begint met de beroemde Slag 
van Lekkerbeetjen in het midden van de Tachtigjarige oorlog. In 1600 vond een heroïsch 
riddergevecht plaats met strijdende ridders, steigerende paarden en wapperende banieren. 
Het duel trok destijds 500 nieuwsgierige toeschouwers. Het gebied kent ook een lugubere 
geschiedenis. Bij twee vennetjes lag vroeger een galgenveld. Hier stond de stadsgalg waar 
lijken van geëxecuteerde misdadigers ter afschrikking werden opgehangen. Het is nu 
gedeeltelijk in gebruik als militair oefenterrein. Koning Willem II kocht dit gebied om er in 
1844 een legerplaats van te maken en acht lunetten aan te leggen. Een lunet is een 
verdedigingwerk in de vorm van een halve maan (luna=maan). De IJzeren Man ontstond in 
1868. Het opgegraven zand was nodig voor de stadsophoging van de Bossche wijk "Het 
Zand". In 1943 bouwde de Duitse bezetter een SS-concentratiekamp. In Konzentrationslager 
Herzogenbusch werden ruim 31.000 mensen opgesloten. Veel gevangenen werden vanuit 
Vught naar vernietigingskampen op transport gezet. Op de fusilladeplaats werden 329 
gevangenen geëxecuteerd. Vanaf 1951 werden een 70 tal Ambonese gezinnen gehuisvest op 
het terrein van Kamp Vught. Zij kwamen uit voormalig Nederlands Indië en hadden tijdelijk 
huisvesting nodig. Woonoord Lunetten werd een zelfstandig dorp dat in 1993 werd omgezet 
in een woonwijk. Iets verderop de EBI gevangenis (=Extra Beveiligde Inrichting). Door 
toenemend geweld van bepaalde gedetineerden ontstond de behoefte aan een faciliteit waar 
gedetineerden met een hoog uitbraakrisico veilig konden worden opgesloten.  
Kamp Vught 
Waren zij hier niet geweest 
waren ze wel ergens anders. Plaats genoeg onder de hemel. 
Maar het was hier. En nog. (Huub Oosterhuis)   

 
Routebeschrijving: 
 
1. Start met de rug naar 't Wapen van Cromvoirt, rechtsaf wordt St. 

Lambertusstraat 
2. Na huisnummer 1 linksaf (eigen weg) einde rechtsaf Achterstraat 
3. 2e weg linksaf (in scherpe bocht rechts), half verharde weg 
4. Bij hekwerk links, rechtsaf, doorlopen op asfaltweg en blijven volgen 
5. Op einde drukke klinkerweg (Pepereind) oversteken, linksaf fietspad volgen 
6. Doorlopen tot horecagelegenheid (IJM, Ijzeren Man) aan de rechterkant, linksaf 

weg oversteken bij fietsknooppunt 61, direct rechtsaf fietspad op 
7. Direct linksaf langs slagboom, zandpad langs hek volgen, einde hek linksaf 

breed zandpad (ruiterpad), einde linksaf 
8. Bij groene slagboom rechtsaf, zandpaadje 
9. Na 100 m. bij 6-sprong rechtsaf water aan linkerhand (knooppunt 17, richting 

15), bij 8-sprong rechtdoor dubbel pad 
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10. Zijpaden negeren, bij einde linksaf, breed zandpad 
Hier rechtsaf langs de Loonsebaan ligt Brasserie 155 gelegenheid voor koffie, 
daarna hier terug. 

11. Na 50 m. 2e paadje rechtsaf (dam over greppel) smal paadje over heide 
12. Rechtdoor over heide, linksaf op kruising bospad 
13. Na kruising met brede zandpaden, rechts aanhouden, smal bospad 
14. Links aanhouden op splitsing, bij 5-sprong 1e pad rechts 
15. Linksaf op einde, breed zandpad, rechtsaf smal pad (tussen paaltjes door) 
16. Na hekwerk aan linker hand, rechtdoor, tussen paaltjes door , rechtdoor de dijk 

op 
17. Na slagboom links, paadje naar beneden volgen 
18. 1e paadje rechts, daarna links langs water (Drongelens kanaal) 
19. 200 meter voor de brug linksaf dijk op, linksaf dijk volgen, rechtdoor dijk af 
20. Rechtsaf en direct weer links 
21. Op viersprong voor hekwerk linksaf, volgende viersprong rechtdoor 
22. Pad volgen tot bord Fussiladeplaats, hier rechtsaf   
23. 2e afslag rechts, einde  rechtdoor fietspad 
24. Weg (Boslaan) oversteken, rechtsaf fietspad op en direct linksaf voetpad langs 

water volgen 
Eventueel pauze bij de IJzeren man, Strandhuys 

25. Met rug naar strandpaviljoen linksaf fietspad op 
26. Voor brug linksaf bospad, rechtsaf over bruggetje, linksaf smal pad langs water 
27. Bij kruising met asfaltweggetjes rechtdoor, water steeds aan linkerhand. 
28. Einde rechtsaf, tegelpad,  daarna direct smal bospad rechtsaf inslaan, loopt 

parallel met grote weg 
29. Op einde rechtsaf, deze blijven volgen tot aan knp 28, hier richting knp 26 
30. Op einde rechtsaf en direct linksaf zandpad (voor bord Cromvoirt) (dit is nog 

steeds richting knp 26) 
31. Bij knp 26 rechtsaf, einde linksaf, 't Wapen van Cromvoirt 


