Wandelsportvereniging Groot Gestel
Schijndel Eerde
Rondje 41, 13,5 km
Start: De Vink, op kruispunt Hertog Jan II laan en Bernardstraat
5482 BD Schijndel
Pauze Het Goeie Leven: Telnr 0413-310171
Bij de grens van Sint Oedenrode en Veghel ligt de Vlagheide. Een voormalig heidegebied waar
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1945 een vliegveld werd geopend. Dat vliegveld
werd aangelegd door de geallieerden in het kader van Operatie Market Garden. Na de
bevrijding is een gedeelte van het gebied een tijdlang in militair gebruik geweest. Na de
beëindiging van de Koude Oorlog heeft Defensie alles afgestoten en gesloopt in 2001. Vanaf
die tijd werd op dit terrein een grote vuilstortplaats aangelegd die tot 2004 in functie was.
Door al dat afval ontstond een tiental meters hoge heuvel met een oppervlakte van 46 ha.
Europese regelgeving en het Stortplaatsenbesluit Bodembescherming stellen tegenwoordig
hoge milieueisen. Dat zorgde voor een fundamentele herziening van de Vlagheide. In 2005
hebben de gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel de handen ineen geslagen en
kwamen tot grootse plannen. Maar eerst moest er iets gebeuren met die enorme afvalberg.
Gespecialiseerde bedrijven werden ingeschakeld met de juiste expertise in huis om die
afvalberg veilig af te dichten. Men bracht een steunlaag aan van tienduizenden fijngemalen
beeldschermen, koperslakken en assen. Vervolgens daar overheen een leemlaag,
drainagematten en zeil. Belangrijk is immers dat het regenwater de onderliggende afvalberg
niet kan bereiken. Men heeft speciale pompen aangebracht. Al het omgevingswater wordt
goed in de gaten gehouden en met grote regelmaat gekeurd. In 2017 als het topproject ten
einde loopt wordt de oude stortplaats voor eeuwigdurende nazorg overgedragen aan de
provincie Noord-Brabant. Samen met de provincie hebben de omliggende gemeenten van de
Vlagheide een Masterplan samengesteld. Als een soort “recreatieve poort”voor het Groene
Woud zal een honderd hectare natuurontwikkeling plaatsvinden. Er zal in het gebied
dagrecreatie en verblijfsrecreatie plaatsvinden. Inmiddels kan daar al een beetje van
geproefd worden via het kopje koffie bij natuurcamping “Het Goeie Leven”.

Routebeschrijving:
1.
Rechtsaf met de rug naar de Vink, Hertog Jan II laan
2.
Linksaf na kerk over parkeerterrein
3.
1ste straat Rechtsaf Beatrixstraat
4.
Einde Linksaf parallelweg Europalaan
5.
Spoorlijn oversteken betonfietspad
6.
Structuurweg oversteken bij verkeerslichten en links blijven lopen op
tegelfietspad
7.
Linksaf na Campingsport De Wit, Scheidingsweg wordt onverhard
8.
Rechtsaf na 2de sloot aan rechterkant, grasdijk
9.
Linksaf op einde landweg, knooppuntenroute
10. Linksaf Damianenweg, knp 17 naar knp 35
11. Rechtsaf door klaphekje bij knp 35, grindpad omhoog, naar knp 50
12. Pad over de voormalige vuilstort volgen
13. RD na 2de hek, asfaltweg
14. Vlak voor kruising rechtsaf graspad wordt asfalt
15. Linksaf bij knp 50 De Kuilen, naar knp 52
16. Linksaf bij knp 52 langs bordje Opengesteld
17. Rechtsaf in bocht naar links bospad langs bordje Opengesteld EIGEN WEG
18. Rah langs bosrand blijven lopen
19. Linksaf voor houten slagboom, bospad omhoog
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20.
21.
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24.
25.

26.
27.
28.
29.
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38.
39.
40.
41.

RD pad over zandrug volgen
Breed pad oversteken weer langs bordje Opengesteld
RD langs afrastering
Oranje plaatjes van ommetje volgen richting de molen is rechts op t-splitsing
Links af iets voorbij huis nr 23 smalle pad in ommetje volgen
RA trapje over naar Het Goeie Leven
Pauze mogelijkheid. Opbellen indien buiten het kampeerseizoen.
Na de pauze terugkeren op dit punt en weg vervolgen.
Bocht naar rechts weg volgen
Rechtsaf op asfaltweg Vlagheide
Rechtsaf op fietspad is Eerdse baan
1e weg rechtsaf Hoeves
1e weg linksaf Hoeves 3b 7-7a-7b, wordt landbouwweg
Einde pad rechtsaf op asfalt (Veghelse dijk)
Linksaf Aakendonk doodlopende weg
1e zandweg linksaf
Bij kruising zandwegen rechtdoor
Linksaf einde pad
Rechtsaf Kerkstraat
Linksaf Pastoor van Vroonhovenstraat
Weg blijven volgen
Bij knp 29 door tunneltje om structuurweg over te steken, daarna voetpad
volgen aan rechterkant van de weg
Oversteken bij Bakkerij van Rooij en daarna meteen linksaf Hoevenbraaksestraat
De Vink, einde van de route
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