Welkom
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.

Praktische informatie
Lengte
De rondwandeling is ongeveer
6,2 kilometer lang. De route is paars
gemarkeerd. Nabij de route loopt
het fraaie Slingerpad 7, waarover
u dwars door het ontginningsbos naar
het bezoekerscentrum Slabroek
kunt fietsen of wandelen: ca 2 km.

Startpunt
Met de auto is het startpunt bereik
baar door vanaf de A50 NijmegenEindhoven afrit 14 in de richting van
Zeeland te nemen (N277). Op deze
rondweg van Uden neemt u de eerste
afslag naar links in de richting van
Nistelrode (Nistelrodeweg). 2e afslag
rechts: Voortweg. Deze alsmaar
volgen tot ‘centrum’ Hengstheuvel.
Bij kruising met Udensedreef is een
picknicktafel en het startpaneel.
Parkeren in de berm.

Melkveebedrijf Van den
Biggelaar van Krey
Tevens verhuur van groepsvakantie
verblijf voor maximaal 18 personen
Rondleidingen over het bedrijf of
natuurexcursies op afspraak
In de zomer is er een maïsdoolhof
Voortweg 26
5406 VG Uden
Tel. 0413-250356

Loop eens rond
bij de

Maashorstboeren

Boerderij ‘De Bosrand’ 6
Familie van den Berg
Rundvee, pluimvee en imkerij
Boerderijwinkel open ma.t/m za.
van 9.00 tot 18.00 uur
Rondleidingen op afspraak
Bosdreef 5a
5406 XB Uden
Tel. 0413-331310
E-mail: debosranduden@hetnet.nl

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.

Hengstheuvel en Hultje
Boerenland langs de bosrand
Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

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.
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Via het schouwpad van Waterschap Aa en Maas en de
zandpad staan bijna altijd pootafdrukken van reeën of dassen.
Delstraat komt u op de Hooistraat 5. Ongeveer evenwijdig
aan deze bochtige zandweg loopt een breuk in de aardkorst:
De pootafdruk van een das is gemakkelijk te onderscheiden
de Breuk van Melle. Vanouds heeft deze breuklijn grote
van die van een hond. De teenkussens van een das staan in
invloed gehad op het grondgebruik. Omdat de breuk moeilijk
een boog naast elkaar. Bovendien zijn er vaak vijf kuiltjes en
passeerbaar is voor grondwater kwelt er aan de oostzijde
nagels in de aarde te zien, terwijl een hond er hoogstens vier
van de breuk veel grondwater op. Dit drassige land werd
per poot afdrukt.
vooral als grasland gebruikt. Aan de westzijde is het land
veel droger. Daar lag voor 1950 nog een bolle akker.
De bebouwing van het Hultje 4 heeft geen oude boerderijen.
Het was vroeger een onbewoond heuveltje temidden van de
gemeenschappelijke heidegrond. Toen de heide haar functie
voor de boeren verloor, werden op deze afgelegen hoogte
enkele arbeidershuisjes gebouwd.
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De route Hengstheuvel en Hultje voert over de voormalige
woeste gronden boven Uden. Eeuwenlang was het een
schraal heidegebied met diverse vennen, enkele heuveltjes en drassige wijstgronden: hooggelegen land dat
erg nat is doordat er grondwater uit de bodem kwelt.
Daarnaast lag de oude buurtschap Hengstheuvel met de
bijbehorende akkers. Vanaf 1900 is dit ongerepte, vrijwel
boomloze landschap ingrijpend veranderd door de ontginningen die hier in het kader van de werkverschaffing
zijn uitgevoerd. Daarbij is op de droge heidegrond veel
naaldbos aangeplant. Terwijl de natte delen na betere
ontwatering en bemesting in gebruik genomen werden
als landbouwgrond. Bij het lopen van deze route langs
weilanden, akkers en bosranden kunt u ervaren dat de
ontginningen een fraai landschap hebben opgeleverd.
Ook diverse wilde dieren kunnen de combinatie van bos
en boerenland wel waarderen. Zoals de das, die meerdere burchten in deze buurt heeft.

De wandeling start op de
hoek van de Voortweg en
de Udensedreef. In Hengst
heuvel 1 liggen enkele
authentieke boerderijen.
De meeste zijn prachtig
opgeknapt als burgerwo
ning. Volgens verhalen
was Hengstheuvel ooit een
heidense offerplaats.

Ud

Wat is er te zien
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Voor meer route’s en andere informatie kunt u kijken op www.maashorstboeren.nl
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