
Loop eens rond 
bij de 
Maashorstboeren

Welkom Praktische informatie  
Deze wandelroute wordt u aangeboden door de 
Maashorstboeren. Een agrarische natuurvereniging 
van boeren en burgers die in of om Natuurpark de 
Maashorst wonen en werken. Samen met de andere 
organisaties die hier terreinen bezitten proberen we de 
verscheidenheid van bos, heide en landbouwgronden 
als een groot geheel te beheren. Zo krijgen de vele 
planten en dieren die zich in de Maashorst gevestigd 
hebben de beste kansen om te overleven. Terwijl er 
voor de recreanten steeds meer mogelijkheden komen 
om van de rust, de ruimte en de landschappelijke 
schoonheid van dit uitgestrekte gebied te genieten.

De rondwandelingen over het boerenland vormen daarbij 
een unieke aanvulling op de bestaande routes. U komt 
er op bijzondere plekken, die onbereikbaar zijn via de 
normale wegen. Ook bent u in de gelegenheid om kennis 
te maken met boerenbedrijven die vaak al generaties lang 
in de Maashorst zijn gevestigd en ‘hun’ landschap mede 
vorm hebben gegeven. U bent van harte welkom. 

Bedenk wel de volgende punten.
•   De paden door de weilanden en langs de akkers zijn 

lang niet altijd gemakkelijk begaanbaar. Overstapjes, 
weelderige begroeiing, plassen en boerderijdieren zijn 
onderdeel van het avontuur. 

•   In verband met het loslopende vee mag u geen hond 
meenemen, ook niet aan de lijn.

Lengte
De rondwandeling is ongeveer 8,9 
kilometer lang. Eventueel is het in te 
korten tot zo’n 6 kilometer door het 
rondje bij het bedrijf van Mathijs
sen 6 over te slaan. Wel zonde, 
aangezien dat het fraaiste deel 
van de route is. De route is blauw 
gemarkeerd.

Startpunt 
Met de auto is het startpunt be
reikbaar door vanaf de N277 Raven
stein – Uden de weg Voederheil in 
westelijke richting te nemen. (vanaf 
Uden bij rotonde naar links, vanaf 
Ravenstein rechts) Op Voederheil de 
bocht naar rechts volgen: Schaijkse
weg. Bij de volgende bocht naar 
rechts linksaf Nabbegat in. Parkeren 
in de berm. 

Familie Mathijssen
Melkveebedrijf en 
groepsaccommodatie i.o.
Franse Baan 4
5374 RS Schaijk
Tel. 0627032014 

Schaijkse Heide/Nabbegat
Jonge ontginning bij een oude buurtschap
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Wat is er te zien
Deze route ligt aan de oostkant van de Maashorst. Het voert 
door de eeuwenoude buurtschap Nabbegat en de veel 
jongere landbouwgronden die zijn aangelegd op de  
Schaijkse Heide. Dit vrij hoge en droge heidegebied 
onder Schaijk is pas rond 1920 ontgonnen. Het heeft nog 
wel tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd voordat de 
laatste stukjes ‘woeste grond’ in gebruik zijn genomen. 
Voor de boeren was het niet gemakkelijk om hier een 
bestaan op te bouwen. De meesten hadden naast de  
inkomsten uit hun gemengde bedrijf met rundvee, 
varkens en kippen nog een bijverdienste nodig. Pas na de 
komst van betaalbare kunstmeststoffen en beregenings-
installaties namen de opbrengsten toe en konden veel 
boeren zich specialiseren tot grote varkens- of rund-
veehouderijen. Inmiddels verbreden enkele boeren hun 
bedrijfsactiviteiten alweer. Bijvoorbeeld door zich deels 
op de recreatie te richten.

De wandeling start in de 
buurtschap Nabbegat.  
Op de hoek met de 
Schaijkseweg ziet u een 
grot met Mariakapel. 1 
De inwoners hebben dit 
gedenkteken na de Tweede 
Wereldoorlog opgericht als 
dank aan de Lieve Heer dat 
niemand was omgekomen 
door het oorlogsgeweld.

Vanaf het pad door het land 
van de melkveehouderij 
V.O.F. De LouwDekkers 
2 kunt u ontdekken dat 
er in dit wijds verkavelde 
landschap ook nog ruimte 
is voor natuur. In het bosje 
3 temidden van de ak
kers en graslanden ligt een 
grote dassenburcht waar 
al zeker 65 jaar dassen 
wonen. 

Na het ronden van camping Heidebloem en het oversteken 
van de drukke Zeelandse Dreef loopt u via de Klaverstraat 
rechtstreeks naar de uitgestrekte bossen 4 van de Schaijkse 
Heide. De Amerikaanse eiken langs de rand van het bos zijn 
forse exemplaren, maar het dennenbos er achter is op veel 
plekken nog erg jong. Ook het boerenland is hier pas laat in 
gebruik genomen. Nog steeds wordt deze hoek aangeduid als 
‘de ontginning’.

Let bij het lopen langs de zuidrand van het bos 5 eens op 
de vele mierenhopen die aan deze zonbeschenen kant van het 
bos zijn opgeworpen. In de vroege ochtend of laat in de avond 
zijn er regelmatig reeën aan de bosrand te zien.  

U komt bij het bedrijf van de Familie Mathijssen.6 Een 
gemengd bedrijf waar nu nog rundvee en varkens gehouden 
worden. Binnenkort hoopt de heer Mathijssen zijn varkens in 
te ruilen en een luxe groepsaccommodatie te bouwen in het 
kader van een regeling van de overheid om de varkenshou
derijen in de buurt van natuurgebieden te laten verdwijnen. 

Via de Franse Baan, een stuk boerenland met mooie verge
zichten en een bosrand komt u weer terug in Nabbegat. 
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Voor meer route’s en andere informatie kunt u kijken op www.maashorstboeren.nl
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