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De diversiteit in culturen vertalen naar
beeld voor bedrijven en particulieren.
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De onbekende parel
van Brabant

...Het Groene Woud

Ik kan me geen mooier gebied voorstellen in Noord-Brabant en
misschien zelfs in Nederland dan Nationaal Landschap Het Groene
Woud. Dit gebied is uitzonderlijk mooi en vooral ook aantrekkelijk,
uitstekend bereikbaar en met een enorme diversiteit aan water,
natuur, horeca, slaap- en eetmogelijkheden en Brabantse gezelligheid. Het Groene Woud heeft daarnaast een groen hart waar je ’u’
tegen zegt. Maar voor mij is Het Groene Woud niet alleen uniek
gedacht vanuit het groen, maar ook vanuit de mooie dorpen zoals
Oirschot, Oisterwijk en Esch. En dan hebben we natuurlijk nog de
directe verbindingen met de drie steden Den Bosch, Eindhoven en
Tilburg.
Als nieuwe voorzitter van de Streekraad Het Groene Woud & De
Meierij ben ik dan ook erg trots dat ik de ontwikkeling van dit
gebied mag begeleiden. Want natuurlijk zijn er dingen die beter
kunnen. Zo is Het Groene Woud nog veel te onbekend. De Veluwe
is een begrip, maar Het Groene Woud nog niet. Terwijl het zeker zo
aantrekkelijk en mooi is. We werken er hard aan om de bekendheid
van Het Groene Woud te laten groeien. De samenwerking tussen
Q-Studio en Het Groene Woud bij dit magazine is hier een voorbeeld van. Ik hoop dat u het met veel plezier leest en ook met net
zo veel enthousiasme van Het Groene Woud gaat genieten als ik.
Drs. Yvo Kortmann
Voorzitter Streekraad
Het Groene Woud & De Meierij

Foto: Peter de Koning

Beleef!

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Ontdek... Het Groene Woud

Ontdek Het Groene Woud
vanuit de bezoekerscentra

Het Nationaal Landschap Het Groene Woud is het best te ontdekken vanuit
de bezoekerscentra. Elk centrum vormt een ideaal startpunt voor een bezoekje aan Het Groene Woud. Wil je rustig wandelen, actief fietsen, lekker
eten, heerlijk relaxen of de natuur verkennen? In het bezoekerscentrum
vind je alvast alle informatie, kaarten, (natuur-)boeken en nog veel meer.
Verschillende verhalen
Elk bezoekerscentrum geeft interessante informatie over Het Groene Woud. Educatieve
informatie over de natuur en de cultuurhistorie, maar ook meer over de bezienswaardigheden, de routes om te fietsen, wandelen,
kanoën en paardrijden. Daarnaast vertellen
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de poorten tot Het Groene Woud een heel eigen verhaal. Ook via spannende activiteiten,
interessante excursies en actieve workshops.
Elk bezoekerscentrum is uniek.
Bezoek ze allemaal, want vanuit de acht
thema’s ontdek je telkens weer een andere,
bijzondere kant van Het Groene Woud.

Bezoekerscentra in Het Groene Woud:
• De Groene Poort

Bosscheweg 80 - 5283 WB Boxtel | T (0411) 61 68 61 | www.oertijdmuseum.nl

•	Philips Fruittuin

Oirschotsedijk 14A - 5651 GC Eindhoven | T (040) 262 14 53
www.philipsfruittuin.nl

•	BallonAIRpoort

Roonsestraat 20 - 5076 PM Haaren | T (0411) 62 27 24 | www.ballonairpoort.nl

•	Bastionder

Bastion Oranje 1 - 5211 JE ’s-Hertogenbosch | T (073) 614 99 86
www.vestingstad.com/bastionder

•	KleinOisterwijk

Oirschotsebaan 8a - 5062 TE Oisterwijk | T (013) 528 20 59
www.kleinoisterwijk.nl

•	Natuurmonumenten Oisterwijk

Van Tienhovenlaan 5 - 5062 SK Oisterwijk | T (013) 523 18 00
www.natuurmonumenten.nl/bcoisterwijk

•	Winery & Herbs

Boxtelseweg 23 - 5481 VE Schijndel | T (073) 549 65 35 | www.wineryandherbs.nl

•	Café Zomerlust

Café Zomerlust | Oisterwijksebaan 15 - 5018 TG Tilburg | T (013) 542 52 92
www.cafezomerlust.nl

Nationaal Landschap
Het Groene Woud
Rust en ruimte, spanning en sensatie, knus én
weids. Dat kenmerkt Het Groene Woud. Er valt
hier volop te genieten van de natuur. Of je nu
van actie houdt of juist op zoek bent naar rust.
Het Groene Woud geeft binnen de stedendriehoek ’s-Hertogenbosch-Eindhoven-Tilburg
ruimte aan talloze mooie dorpen, kapellen,
historische bezienswaardigheden én heel veel
verrassende natuur. Het Groene Woud heeft

een natuurkern van 7500 hectare bossen,
moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. Het hele gebied beslaat 35.000
hectare. Tussen en rondom de dorpen vind
je volop beken, bolle akkers, populieren, bos,
moeras en heide. Samen met haar uitgebreide
fiets-, wandel- en ruiternetwerk en het grote
aanbod aan eerlijke streekproducten, maakt
dit Het Groene Woud met recht tot een
Landschap van Allure.

www.hetgroenewoud.com
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De redaktie van Beleef!

De redactie van
magazine Beleef! stelt
zich graag aan je voor

Wie ben je: Geert Hermans
Wat doe je: Mede-eigenaar van
Winery & Herbs
Redactielid voor onderdeel:
Streekproducten

Winery & Herbs
Winery & Herbs; wijn en kruiden, dat zijn twee van
de hoofdelementen van ons bedrijf. Bij ons kun je zien
hoe planten groeien, bloeien en smaken. Op ons bedrijf
vind je naast de wijngaard en wijnmakerij een kruidentuin, allerlei soorten grootfruit en kleinfruit, soorten
groenten en allerlei struiken en bomen waar je iets mee
kunt doen. Wij kweken deze planten zelf en verwerken
de producten ervan tot wijnen, jams, oliën, azijn, mosterd, thee etc. We hebben zelfs onze eigen mousserende
wijn. Uniek in Nederland. Alle producten zijn in onze
streekwinkel te koop. En wil je zelf mee helpen en zo
kennis op doen van allerlei teelten? Dat kan!
In rondleidingen, workshops of familie-uitjes, kun je
zelf op een bourgondische wijze kennis maken met de
producten of zelf producten maken. Wij zijn ook bezoekerscentrum van ‘Het Groene Woud’ en tevens een
VVV agentschap. Je kunt onze locatie dan ook prima
gebruiken als startpunt om ‘Het Groene Woud’ te
verkennen. En als je onze locatie als creatieve vergaderlocatie wilt gebruiken, is er natuurlijk de mogelijkheid
om zaken met ontspanning te combineren. 		
www.wineryandherbs.nl

Het Goeie Leven
Kampeerders met gevoel voor smaak en liefhebbers
van de overheerlijke Bourgondische keuken, kunnen
hun hart ophalen bij Het Goeie Leven. Een nieuwe en
bijzondere familiecamping met 54 ruime kampeerplaatsen. Het natuurlijk ingerichte terrein van ruim
4,5 hectare, is omgeven door bossen. Het Goeie Leven
ligt aan de rand van het gezellige Brabantse kerkdorp
Eerde, te midden van een mooi bosrijk gebied. Je kunt
bij ons genieten van het buitenleven, lekker eten en
drinken en vooral ontspannen zoals jij dat wilt. Zowel
kampeerders als passanten zijn meer dan welkom in
de landelijk ingerichte bistro met bosterras. De kaart
sluit volledig aan bij het seizoen en de keuken is rijk
van smaak en heerlijk puur. Ook kan je bij ons terecht
voor een heerlijk kopje koffie, een lekker glas wijn of
www.hetgoeieleven.nl
een smaakvol gerecht.
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Wie ben je: Jelt van Veenendaal
Wat doe je: Mede-eigenaar van
Het Goeie Leven
Redactielid voor onderdeel:
Recreatie en Horeca

Rijkswaterstaat/Stan Kerkhofs Adviesburo
Mijn naam is Stan Kerkhofs. Momenteel werk ik in deeltijd bij
Rijkswaterstaat en daarnaast heb ik een adviesbureau dat is
gespecialiseerd in de verbinding van boer en burger naar landbouw en natuur. Ik woon in een oude boerderij in buurtschap
Straten in Oirschot. Samen met twee andere ZZP-ers zijn we
een boerderij gestart waar we zacht fruit en volle grondgroenten verbouwen op basis van permacultuur; duurzame ecologische producten en diensten. Daarnaast schrijf ik adviezen, geef
ik lezingen over duurzaam ondernemen in de groene ruimte.

Wie ben je: Stan Kerkhofs
Wat doe je: 	Voedsel
verbouwen en adviseren
hierover
Redactielid voor onderdeel:
Natuur en
Landschap

Ook word ik gevraagd als gespreksleider als het gaat om de samenhang tussen mens en natuur en de toekomst hiervan. Als
geboren en getogen Brabander, hou ik van lekker eten, drinken,
zingen en tuinieren. Ik ben lid geworden van het redactieteam,
omdat ik verliefd ben op de Mortelen en geniet van oude boerderijen en schuren en dit graag met jullie deel. Ik wil de door
de boeren gemaakte natuur in Het Groene Woud, graag meer
onder de aandacht brengen.

Ik hoop dat door ‘Beleef!’ meer mensen naar Het Groene Woud
gaan en van dit gebied genieten net als ik dat doe, elke dag weer!
				
www.stankerkhofs.nl

Redactie/communicatieteam
Het Groene Woud
Wie ben je: Communicatieteam
Het Groene Woud bestaande uit
Hettie van der Ven (Wereldtekst),
Patricia Schoenmakers
(Pats! concept & creatie) en Désiré
van Laarhoven (Van ’t Laar Hof).
Wat doe je: Het communicatieteam
Het Groene Woud is verantwoordelijk voor de communicatiestrategie,
uitvoering van de communicatieactiviteiten en ontwikkeling van de communicatiemiddelen voor Nationaal
Landschap Het Groene Woud.
Redactielid: Tussen de uitgever van
Beleef! en Het Groene Woud zijn
afspraken gemaakt over het gebruik
van het logo en de huisstijl van
Het Groene Woud. Een lid van het
communicatieteam Het Groene Woud
heeft zitting in het redactieteam van
Beleef! en ondersteunt deze met
kennis, kunde en ideeën.

Theetuin ‘t Bakhuys
Ik wil me graag even aan je
voorstellen. Ik ben Rianne
van Hightea-theetuin
‘t Bakhuys uit Lennisheuvel
bij Boxtel. Sinds 2012 ben ik
de trotse eigenaar van een
landelijke theetuin waar je
in alle rust kan genieten van
een heerlijk kopje thee of
koffie mét eigengebakken
lekkernijen. Ook is
dit de plek om met
Wie ben je: Rianne Doornekamp
vrienden, collega’s of Wat doe je:	Eigenaar van
familie een originele
Theetuin ‘t Bakhuys
high tea te beleven.
Redactielid voor onderdeel:
Bijna alles wordt
Lifestyle
bereid in onze eigen
keuken en de ingrediënten komen uit onze eigen moestuin. Waarom ik lid
ben geworden van het redactieteam? Ik hou van mooie
landelijke sferen en aankleding, zowel voor binnen als
buiten. Beleef! sluit dan ook helemaal aan bij mijn
sfeerbeleving en dit wil ik graag met jullie, de lezers,
delen. Wil je zelf ‘mijn’ sfeer beleven? Kom dan eens
kijken bij ‘t Bakhuys. Je bent van harte uitgenodigd!
www.hightea-theetuin.nl
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De redaktie van Beleef!

De redactie van
magazine Beleef! stelt
zich graag aan je voor
De Hagelaar
Wij exploiteren een zorgboerderij voor ouderen aan
de Hagelaarweg in Best. Hier staat gezond eten en
veel bewegen hoog in het vaandel t.b.v. onze cliënten.
Op de zorgboederij bieden wij dagopvang voor licht
dementerende ouderen en mensen met een psychische
achtergrond. In de weekenden verzorgen wij logeeropvang voor kinderen met autisme of ADHD.
Daarnaast hebben wij logeerfaciliteiten en 15 Groene
Woud huisjes (www.recreatieboom.nl). Wij kunnen
ongeveer 75 mensen een overnachtingsplek aanbieden, dus ook groepen zijn zeer welkom.

Wie ben je: Jan van den Boom
Wat doe je: 	Eigenaar zorgboerderij
voor ouderen en
recreatie
Redactielid voor onderdeel: Zorg

Ook organiseren wij veel rondleidingen door Het
Groene Woud en doen dit o.a. met de tram en de verhuur van vierpersoons fietsen. Dit kan ook in combinatie met een leuke fotospeurtocht. Daarbij hebben
we ook nog een boerderijfunctie en deze bestaat uit
het fokken van brandrode runderen.
Wij zijn bevlogen en trots op alle activiteiten die wij
doen binnen Het Groene Woud. www.dehagelaar.nl

Q-Studio Design & Creation
Q-Studio is een pro-actief communicatiebureau en
nauw betrokken bij ‘ons’ werkgebied. Binnen Het
Groene Woud bevindt zich een groot deel van onze
relaties, partijen waar wij voor maar vooral mee samenwerken voor het meest doeltreffende resultaat.
Door onze directe aanpak en onze korte schakelingen, zijn wij in staat snel succesvolle projecten
op te leveren. Of het nu gaat om logo’s, huisstijlen,
brochures of dit magazine Beleef!, bevlogenheid in
ons werk geeft succesvolle resultaten.
Met het magazine Beleef! willen wij graag de diversiteit aan activiteiten, mogelijkheden, eten, drinken
en natuur in Het Groene Woud onder de aandacht
brengen bij jou: de bezoeker van Het Groene Woud.
Er is zo veel te beleven in het prachtige Groene
Woud waarvan we dagelijks kunnen genieten,
alleen of met familie en vrienden. Wij hopen dat
wij met magazine Beleef! jullie op leuke ideeën
kunnen brengen.                                     www.q-studio.nl
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Amanda Schiltmans
Mede-eigenaar van
Q-Studio
Design & Creation 		
Redactielid voor onderdeel:
	Initiatiefnemer en
hoofdredactie Beleef!
Wie ben je:
Wat doe je:

Evenementen

                                           ...in Het Groene Woud
13 juli

23 juni

Tower Festival

Kermis Schijndel

Kerkplein, Son en Breugel
14:00-23:00 uur
Muziekfestival in de openlucht met
pop- en rockmuziek uit de jaren
’60, ’70 en ’80 GRATIS Entree.
www.towerfestival.nl

Evenemententerrein aan de Steeg,
Schijndel
13 t/m 17 juli
www.vvvschijndel.nl

2 juli

Markt, ’s-Hertogenbosch
www.levenslieddenbosch.nl

Opera op de Parade

De Parade, ’s-Hertogenbosch
Tijd: 19:30 uur
www.operazuid.nl

De sterkste man van Nederland
Tijd: 12:00 – 18:00 uur
Markt, Boxtel
www.vvvboxtel.nl

Kermis Moergestel

St. Jansplein, Moergestel
5 t/m 9 juli
www.vvvoisterwijk.nl

23 juli

Cultuurhistorische fietstocht
Piet Plezier, Oisterwijk
Tijd: 13:00 – 17:00 uur, €5,www.stadsgidsenoisterwijk.nl

6 juli

Solex-race

Café d’n Toel, Sint-Oedenrode
Tijd: 12:00 – 20:00 uur
www.cafedentoel.nl

1 augustus

Theaterfestival Boulevard

8 juli

Kindervakantiewerk Schijndel
Grasveld Scouting, Schijndel
8 t/m 12 juli
www.kvwschijndel.nl

Kermis Oisterwijk
De Lind, Oisterwijk
12 t/m 17 juli
www.vvvoisterwijk.nl

Levenslied Festival

20 juli

5 juli

12 juli

13 en 14 juli

1 t/m 11 augustus
Verschillende locaties in
’s-Hertogenbosch
www.festivalboulevard.nl

Kijk voor het
complete verzicht op
www.vvvhetgroenewoud.nl

Mede mogelijk gemaakt door VVV Noordoost-Brabant

Beleef! Het Groene Woud | 11

Proef... Het Groene Woud

Lekker...
in je eigen
omgeving

Rebel

De eerste
mousserende wijn
van Brabantse grond
Rebel dankt zijn naam aan zijn eigenschappen: sprankelend, fris, fruitig
en een tikkeltje rebels in zijn smaak.
Deze mousserende wijn wordt met
hart en ziel én volgens traditioneel
recept gemaakt bij Winery & Herbs
in Schijndel. Eigenaar Geert Hermans
beheerst het vakmanschap volledig
om een mooie mousserende wijn te
produceren.

De zeer lange winter heeft inmiddels
plaatsgemaakt voor de zomer, wat inhoudt;
lekker naar buiten! Dit begint vaak heel
dichtbij huis. De tuin of het balkon wordt
weer helemaal klaargemaakt voor het
buitenleven en als de avonden langer
geworden zijn, is het heerlijk om samen
met familie of vrienden buiten kwalitijd
door te brengen.

Met liefde en geduld wordt op een traditionele
wijze deze sprankelende drank geproduceerd
in twee variaties; Rosé en Blanc. Een deel van
de grondstoffen komt van de eigen Schijndelse
grond; het andere deel wordt ingekocht via geselecteerde leveranciers die met grote precisie de
vruchten vermengen tot een basissap. De vruchten zijn altijd op een duurzame manier geteeld;
landbouw op een toekomstbestendige manier in
zowel ecologisch, economisch als sociaal opzicht.
Na een nauwkeurig uitgevoerd gistingsproces,
de 1e productiefase, wordt de Rebel gebotteld in
speciale champagneflessen waarna de 2e fase van
de gisting begint. Hierbij ontstaat koolzuurgas,
dat Rebel de sprankelende belletjes en daarmee
de frisse smaak geeft. Na het rijpingsproces en
de afwerking van de wijn is de Rebel klaar voor
consumptie.
De Rebel is uitermate geschikt als aperitief of
heerlijk als begeleiding bij de ‘Aspergetaart’.

Rebel is verkrijgbaar bij
Winery & Herbs,
Boxtelseweg 23 te Schijndel.
Check www.wineryandherbs.nl
voor uitgebreide informatie en
het bestellen van deze rebelse wijn.
Wellicht maakt het ook de rebel
in jou los!?
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Bereidingswijze:
•	Kook de asperges in ruime hoeveelheid kippenbouillon met wat suiker, een snufje zout en
een paar stukje foelie. Kook ze ongeveer 10
minuten totdat ze beetgaar zijn (niet te gaar!)
•	Bekleed de bakplaat met bakpapier. Leg hierop de plakjes bladerdeeg zodat deze elkaar net
overlappen. Druk de randen goed aan zodat er
één geheel ontstaat. Vouw tot slot de buitenranden ongeveer 1 cm naar binnen toe om.
•	Meng de crème fraîche met de geraspte kaas
en voeg peper en zout naar smaak toe.

Benodigdheden:
• 1 kg witte asperges, geschild
• Zout, peper, suiker, foelie
• 2 liter kippenbouillon
• Bladerdeeg
• 6 deciliter crème fraÎche
•	20 gram geraspte kaas van
‘Het Goeie Leven’
•	150 gram dun gesneden
Brabantse plaatham
van Slagerij Pennings
• Bosje basilicum
• Olijfolie
• Oven op 185°C voorverwarmen
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Foto’s: Q-Studio

Aspergetaart
met Brabantse
plaatham

•	Strijk de kaasroom over de bladerdeegbodem.
Laat hierbij de randen vrij.
•	Laat de gekookte asperges goed uitlekken.
Leg de asperges daarna op de met kaasroom
besmeerde bladerdeeg bodem.
•	Bak de taart in ca. 25 tot 30 minuten in een
voorverwarmde oven op 185°C goud bruin.
• H
 aal de taart uit de oven. Verdeel de Brabantse
plaatham over de aspergetaart. Bestrooi de
taart tot slot met basilicumblaadjes en
besprenkel deze met olijfolie en peper naar
smaak.

Recept van:
Johann van Esdonk,
Chef-kok van bistro ‘Het Goeie Leven’,
V lagheide 8b, Eerde
www.hetgoeieleven.nl
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Advertorial

Samosa,

speels en creatief met ‘buitenleven’
Samosa is ontstaan uit een project dat Guus van
Driel en Tom Sanders, oprichters van Samosa,
samen gedaan hebben in Zuid-Afrika. In samenwerking met de lokale jeugd uit de sloppenwijken,
hebben ze speeltoestellen en picknicktafels van
hout maakt en daarbij ook een bedrijfje opgestart. Op kleine schaal is Samosa Zuid-Afrika
nog altijd actief met de speeltoestellen en tafels.
Eénmaal terug in Nederland hebben Guus en Tom de ZuidAfrikaanse mentaliteit van samen eten en lekker buitenleven doorgevoerd in de producten van Samosa Nederland.
Een natuurlijke uitstraling en lange levensduur van producten zijn kenmerkend voor Samosa. Zo is de Mikado is een
eyecatcher in veel tuinen. Een degelijke, sterke cortenstaal
vuurschaal gecombineerd met een speels RVS-onderstel.
Ideaal om met vrienden bij het vuur te kletsen en onder het
genot van een (streek-) wijn te genieten van een heerlijke
zomeravond.
Samosa produceert duurzame producten die zeer geschikt
zijn voor de Nederlandse weersomstandigheden. Daarnaast
is het ook mogelijk om producten op maat te laten ontwerpen
en te maken. Daarvoor komt Samosa graag bij jou op locatie
langs om de sfeer te proeven waarbij Guus en Tom op een
informele manier je wensen inventariseren en vastleggen.
Meer informatie via
www.ontwerpopmaat.com

Samosa

ontwerpopmaat.com
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Hoogstamfruitbomen
terug in Het Groene Woud
In vroegere tijden trof je op het erf één
of meerdere fruitbomen aan waarvan de
vruchten werden gebruikt voor het eigen
gebruik. Elke Brabantse langgevelboerderij met een traditioneel boerenerf had een
mengeling van hoogstamfruitbomen als
appel, peer, kers en pruim staan. Helaas
dreigt dit beeld te verdwijnen binnen Het
Groene Woud. Door het niet goed onderhouden van de fruitbomen of door het
kappen, omdat de bomen in de weg staan,
dreigt de hoogstamboomgaard te verdwijnen uit het buitengebied. Juist dit soort
streekgerelateerde specifieke kenmerken,
maken Het Groene Woud zo speciaal.
Vanuit landschappelijk, cultuurhistorisch,
economisch en ecologisch punt, zou het
een groot verlies zijn als de achteruitgang
van de hoogstamfruitboomgaarden geen
halt wordt toegeroepen.
Om dit te voorkomen hebben diverse gemeenten, stichtingen en belangengroeperingen binnen Het Groene Woud het initiatief genomen,
om de hoogstamfruitboom terug te krijgen
binnen Het Groene Woud-landschap. Particuliere eigenaren in het buitengebied konden
zich inschrijven voor het project ‘De Smaak
van Het Groene Woud Hoogstamfruit’ en hier
is gretig gebruik van gemaakt. In de afgelopen

periode zijn er dan ook ruim 1.000 hoogstamfruitbomen geplant in het buitengebied met
behulp van de kennis en kunde van onder
andere het Brabants Landschap, hoveniersbedrijven en natuurwerkgroepen. Maar met
alleen een hoogstamfruitboom planten zijn
we er nog niet. Ook dienen de bomen goed
onderhouden en zorgvuldig en vakkundig
gesnoeid te worden. Alleen een goed >>>
Beleef! Het Groene Woud | 15

Exclusief is maar heel gewoon...
Meubelmakerij Den Berg

“Al bijna 30 jaar Meesters in Maatwerk”

Voor keukens, kamers ensuite, kastenwand, badkamermeubel, tv/stereomeubel tot haardombouw maar ook voor tafels, hoekbanken en computermeubels kunt u bij ons terecht, natuurlijk ook volgens uw eigen ontwerp.
Wij verwerken materialen variërend van mdf tot massief zoals o.a. noten,
kersen en eiken, van modern hoogglans gespoten tot nostalgisch Engelse
stijl handbeschilderd.
Voor maatkeukens bieden wij complete oplossingen met composiet of hardsteen bladen en kunnen wij ook de inbouwapparatuur voor u verzorgen.
Wat u ook zoekt; Meubelmakerij Den Berg biedt u maatwerk van degelijke
materialen voor een betaalbare prijs. Wij zijn niet alleen bezig met
produceren en verkopen, maar ook investeren wij in milieu en duurzaamheid, o.a. door gebruik te maken van materialen uit Het Groene Woud.
Wij denken graag met u mee voor oplossingen en aanpassingen in uw
huidige woning zodat die weer van deze tijd wordt.
Meubelmakerij Den Berg is een jong en enthousiast team van vakbekwame
mensen die graag uitgedaagd worden om u van advies en oplossingen te
voorzien voor al uw woonwensen.
Wij nodigen u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Dat kan via
telefoon, e-mail of Facebook, maar u kunt ook gewoon eens binnenlopen.
Kijk ook eens op onze vernieuwde site om inspiratie op te doen en een indruk te krijgen van de vele mogelijkheden die ons bedrijf u kan bieden.
En wie weet wordt uw maatwerk ons werk…
Boxtelseweg 47, 5298 VA Liempde, 0411-632328 mobiel: 0651882886
e-mail: info@meubelmakerijdenberg.nl - www.meubelmakerijdenberg.nl

Qlasse!
Oirschotsebaan 19
5062 TG
OISTERWIJK
T 013 5210198
M 06 22892024
Contactpersoon:
Johan Verhoeven

E johan@qlasse.nl • I www.qlasse.nl • I www.oisterwijkonice.nl

Hier magsliikm
gewoon
zijn!

Leerarrangementen voor hoogbegaafde
kinderen helemaal afgestemd op uw
kind. De excellente leerling wordt
gestructureerde zorg geboden met
de mogelijkheid tot passend
onderwijs in een Plusklas.
Voor uitgebreide informatie:
www.deregenboogbreugel.nl
-> onze school -> informatie over de Plusklas

Openbare Basisschool
De Regenboog
Van Gentlaan 4, 5694 SC Breugel
Telefoon: (0499) 490328, E-mail: info@deregenboogbreugel.nl
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onderhouden boom geeft mooi en veel fruit
en zal bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van hoogstamfruitbomen.
Daarom bestaat dit project niet alleen uit fruitbomen planten maar
zullen er ook diverse cursussen
worden gegeven over het onderhoud
van je eigen boomgaard. Daarnaast wordt
onder leiding van een fruitboomdeskundige
een vrijwillige hoogstambrigade samengesteld. De hoogstambrigade is een groep van
deskundige vrijwilligers die kunnen fungeren als aanspreekpunt, vraagbaak voor eigenaren van hoogstamfruit en als uitvoerder
van voorkomende snoeiwerkzaamheden.
Tevens is men voornemens om eens per
jaar een ‘Sapdag’ te organiseren waarbij de
fruitboomeigenaren hun vruchten kunnen

aanbieden die verwerkt worden tot een
heerlijke vruchtendrank. Ook worden er
voorbereidingen getroffen voor het geven
van workshops waarbij de fruiteigenaren
de beginselen van het conserveren en verwerken van het geoogste fruit worden bijgebracht. Bij het beleven van de ‘Eigen Fruit
Workshop’ kun je denken aan jam, cutney en
stroop maken, het persen en bottelen van
sap en het maken van taarten. Op kleine
schaal tref je deze streekproducten ook aan
bij de locale streekmarkten en -winkels.
Maar het belangrijkste van alles is dat het
hoogstamfruit weer op grotere schaal
terugkomt in het landschap binnen
Het Groene Woud.
Bron: interview met
Frans van Beerendonk
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Ontdek... Het Groene Woud
Zie ook pagina 22-23
voor een indruk van dit
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Ontwerp en vormgeving:
Marieke Nelissen,
le petit studio
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Illustrator : Sandra Klaassen
Teksten en coördinatie: Annemarie Bon,
Annemarie Bon Communicatie
Meer informatie via:
www.hetgroenewoud.com/kids/verkooppunten+doeboek+voor+groene+woudlopers
DoeBoek is bij de onderstaande
verkooppunten aan te schaffen à € 8,95

9
Illustraties :

Bastionder
Bastion Oranje 1
5211 JE ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 614 99 86
vestingstad.s-hertogenbosch.nl/
bastionder/
Philips Fruittuin
Oirschotsedijk 14A
5651 GC Eindhoven
Tel. 040 262 14 53
www.philipsfruittuin.nl
Winery & Herbs
Boxtelseweg 23
5481 VE Schijndel
Tel. 073 549 65 35
www.wineryandherbs.nl
Oertijdmuseum
De Groene Poort
Bosscheweg 80
5283 WB Boxtel
Tel. 0411 61 68 61
www.oertijdmuseum.nl
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Sandra Klaassen

BallonAIRpoort
Roonsestraat 20
5076 PM Haaren
Tel. 0411 62 27 24
www.ballonairpoort.nl

Historisch OpenluchtMuseum
Boutenslaan 161B
5644 TV Eindhoven
Tel. 040 252 22 81
www.homeindhoven.nl

Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 8a
5062 TE Oisterwijk
Tel. 013 528 20 59
www.kleinoisterwijk.nl

Natuurmuseum Brabant
Spoorlaan 434
5038 CH Tilburg
Tel. 013 535 39 35
www.natuurmuseumbrabant.nl

Café Zomerlust
Oisterwijksebaan 15
5018 TG Tilburg
Tel. 013 542 52 92
www.cafezomerlust.nl

 egionale boekhandels binnen
R
Het Groene Woud
Webshop www.vvvdenbosch.nl

VVV-kantoren in
Bezoekerscentrum Oisterwijk
Het Groene Woud
van Natuurmonumenten
Van Tienhovenlaan 5
5062 SK Oisterwijk
Tel. 013 523 18 00
www.natuurmonumenten.nl/bcoisterwijk

Ontdek... Het Groene Woud

Het Duits Lijntje,
even terug in de tijd
Het Duits Lijntje heeft een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van het spoorwegnetwerk
van Nederland. Deze spoorlijn liep oorspronkelijk van Londen naar St. Petersburg, maar met
name de spoorverbinding van Boxtel naar Wesel (Duitsland) kent een roemrijke geschiedenis.
In 1869 is de bouw gestart en in 1873 is de spoorlijn geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse
Spoorwegmaatschappij (NBDS). Het doel van deze oost-west verbinding was het tot stand
brengen van een rechtstreekse korte verbinding tussen de zeehavens Vlissingen, Antwerpen
en Rotterdam en het Duitse achterland. In 1950 is de spoorlijn opgeheven.

Met de fiets langs Het Duits Lijntje
Er is veel bewaard gebleven van deze oude
spoorlijn en gebouwen, die het meer dan
waard zijn om te ‘volgen’. Daarom heeft de
VVV Noordoost-Brabant een speciale fietskaart ontwikkeld waar deze tocht in beschre-

ven staat. Vanuit de diverse dorpen langs het
traject, kun je starten met deze historische
ontdekkingstocht. De fiets- en belevingskaart
heet ‘In het spoor van het Duits Lijntje’ en
is te koop bij de diverse VVV-kantoren en
-agentschappen in Het Groene Woud. >>>
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Ontdek... Het Groene Woud
Busexcursie
De VVV Noordoost-Brabant
biedt ook de mogelijkheid
om het Duits Lijntje te ontdekken door middel van een
busexcursie. Verschillende
busexcursies leiden de bezoeker langs een deel van het
oude spoortracé die ieder een
ander verhaal kennen.
Ze laten je de historie ontdekken en kennismaken met
de mooie groene omgeving
van deze oude spoorlijn.

deel van het traject liggen geen treinrails meer. Maar als u goed kijkt is de
plaats waar de spoorlijn heeft gelopen in het landschap herkenbaar.

Van knooppunt naar knooppunt

EEN STUKJE UNIEKE HISTORIE
Het Duits Lijntje kent een veelbewogen historie van ruim een eeuw. Tussen
1873 en 2004 werden afwisselend personen en goederen vervoerd over deze
unieke oost-westverbinding tussen Londen – Berlijn – St. Petersburg. Leden
van koningshuizen en tsarenfamilies reisden via het Duits Lijntje om elkaar
te bezoeken. Nederlandse en Duitse pelgrims wisten hun weg te vinden naar
bedevaartsplaatsen als Kevelaer en bezochten de processies in Boxmeer,
Handel en Boxtel.
Er waren ook tijden dat snelle treinen, getrokken door locomotieven van het
type ‘Blauwe Brabander’, zorgden voor vervoer van briefpost tussen Noorden Centraal Europa en Amerika. Uiteraard speelde deze spoorlijn ook een
belangrijke rol in beide Wereldoorlogen. In 1950 werd het Duits Lijntje voor
personenvervoer gesloten en in 2004 beëindigde de Nederlandse Spoorwegen
het goederenvervoer op het laatst overgebleven stuk van Boxtel tot Veghel.
Daarmee is het hoofdstuk Duits Lijntje niet afgesloten. Gemeenten aan het
traject Boxtel-Wesel willen u een deel van de historie laten herbeleven en
hebben de handen ineen geslagen. Dit samenwerkingsverband heeft geleid
tot een website, informatiepanelen en deze fiets- en belevingskaart. U als
recreant kunt nu op pad om te genieten van de mix van cultuurhistorie en
natuur die het Duits Lijntje momenteel te bieden heeft!

Ga op ontdekkingstocht in het gebied waar
personen en goederen vroeger hun weg
door het landschap vonden, aan de hand
van het fietsknooppuntensysteem. Op de
fietskaart ziet u de hoofdroute die zoveel
mogelijk de oorspronkelijke route van het
Duits Lijntje volgt. U kunt (in etappes)
van Boxtel naar Wesel fietsen, maar ook
een rondje rijden.

Het Duitse traject ontdekken

vrijwel gelijk aan
Vanaf de Maasbrug in Gennep loopt de route
het oude Duitse Lijntje en voert u helemaal naar Wesel. Deze route is op
de fietskaart als hoofdroute gemarkeerd. Hij is bewegwijzerd met het
Duits Lijntje logo.

Blijf nog even….

De fietsroute Duits Lijntje is maar liefst ca. 155 km lang. Een goed idee dus
om af en toe af te stappen en te genieten van de gastvrijheid van de ondernemers aan de route. U vindt een overzicht van de verblijfsmogelijkheden
en horeca op www.duitslijntje.eu.

HISTORISCHE LOCATIES
aan het Duits Lijntje
1 Boxtel/Boxteler Baanplein
Na inspanningen van de heemkundekring van Boxtel werd het plein achter
het station van Boxtel ‘Boxteler Baanplein’ genoemd. Deze naamgeving
herinnert enerzijds aan de Duitse benaming van het lijntje ‘Boxteler Bahn’
en anderzijds aan de historische naam van de omgeving terplekke, ‘Baan’.
Het plein ligt er sinds 2000. Het plein ligt ten zuidwesten van station Boxtel
en is te bereiken via de, in 2000 gebouwde, spoortraverse. Wanneer u de
traverse uitloopt richting het centrum en vervolgens rechtsaf gaat, ziet u
al snel kasteel Stapelen liggen.
2 Liempde/Brug over de Dommel
Vlakbij de Molendijk en de Gemondesestraat in Kasteren ligt de Dommel.
Om in Veghel te komen moest het Duits Lijntje ook deze beek oversteken en
daarom is deze spoorbrug in het Dommeldal aangelegd in de periode tussen
1869 en 1873. Het spoor ligt er nog steeds, maar is niet meer bruikbaar. De
brug is moeilijk toegankelijk voor zowel fietsers als wandelaars.
3 Liempde/Station Liempde e.o
Dit station werd in 1889 geopend en 47 jaar later, op 15 mei 1936, gesloten.
In 2009 is gestart met het terugbrengen in de oude staat van dit monumentale station. Het grenst nog altijd aan het spoor, dat er ook nog steeds ligt.
Het station wijkt qua bouwstijl af van andere stations van de NoordBrabantsch-Duitse Spoorwegmaatschappij (NBDS), omdat er oorspronkelijk
alleen maar een kleine halte is geplaatst en het huidige stationsgebouw pas
in 1903 is opgeleverd. Het heeft een hoog wolfdak en is in stijlvol metselwerk
opgetrokken.
4 Schijndel/Station Schijndel
Het station van Schijndel is gebouwd in 1872
en een jaar later voor het eerst in gebruik
genomen. Bij het station is nog

ONTSPANNEN FIETSEN LANGS HET
DUITS LIJNTJE
Zichtbare herinneringen aan het Duits Lijntje

1

Boxtel

3

2

Schijndel

Sint Oedenrode

Doch damit ist das Kapitel „Duits Lijntje- Boxteler Bahn“
nicht beendet. Entlang der historischen Bahnlinie finden sich auch
heute noch interessante und spannende Spuren einer großen Vergangenheit.
Gehen Sie mit uns per Fahrrad auf Spurensuche - und Sie erleben eine
einzigartige grenzüberschreitende Mischung aus Kulturgeschichte und Natur:
„Auf den Spuren der Boxteler Bahn!“ – Viel Vergnügen

EINE EISENBAHNLINIE MIT
KULTURHISTORISCHER BEDEUTUNG

EINE FAHRRADTOUR IN DIE GESCHICHTE

Die „Boxteler Bahn“, bei unseren niederländischen Nachbarn „Duits Lijntje“
genannt, war ab 1873 bis weit ins 20. Jahrhundert ein wichtiges Teilstück der
meistbefahrenen Ost-West Verbindung zwischen den Metropolen London Berlin - St. Petersburg. Personen und Güter wurden auf ihr gleichermaßen
transportiert. Mitglieder der europäischen Königshäuser und der russischen
Zarenfamilien sind mit der „Duits Lijntje – Boxteler Bahn” gereist und
wussten den neuen Reisekomfort zu schätzen. Niederländische und deutsche
Pilgerströme erreichten mit dieser Bahnverbindung ihre Wallfahrtsziele in
Kevelaer, Boxmeer, Handel und Boxtel.

Entlang der historischen Bahnstrecke werden Sie immer wieder auf steinerne
Zeitzeugen, wie ehemalige Bahnhöfe, oder landschaftliche Ausprägen, wie
z. B. Gebüschreihen längs der ehemaligen Trasse, stoßen. Die Wichtigsten
sind in diese Übersichtskarte markiert oder auch abgebildet. In Boxtel, an der
D-NL-Grenze sowie in Wesel finden Sie großformatige Übersichtstafeln. Diese
bieten Ihnen einen guten Einstieg in die Route und die herausragende
Bedeutung dieser Bahnstrecke zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch längs der
Strecke finden Sie immer wieder Info-Tafeln mit wissenswerten
Informationen, interessanten Anekdoten oder historischen Fotografien.

Als herausragend für den Güterverkehr gilt die Zeit zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, in der Schnellzüge den Transport der gesamten Post zwischen
Nord- und Mitteleuropa und Amerika übernahmen. Lokomotiven wie der
„Blaue Brabanter”, eine der leistungsstärksten Dampfloks ihrer Zeit,
begründeten den Ruhm der transkontinentalen Ost-West Verbindung.
Auch in den Weltkriegen spielte die Schienenverbindung eine bedeutende
Rolle. Im Jahre 1950 wurde die „Duits Lijntje / Boxteler Bahn” für den
Personenverkehr geschlossen. Erst 2004 stellte die niederländische Bahn
den Güterverkehr auf dem letzten noch benutzten Bahnabschnitt zwischen
Boxtel und Veghel ein.

Reserveringen zijn mogelijk via nevenstaande contactgegevens en ook te
boeken bij VVV’s in Het Groene Woud,
De Maashorst en Land van Cuijk.

Sichtbare Erinnerungen an die „Duits Lijntje – Boxteler Bahn”

Mit dem Rad auf Spurensuche

Unternehmen Sie mit Hilfe dieser Fahrradkarte eine Entdeckungsreise in die
Geschichte. Die vorgeschlagene Hauptradroute folgt - so weit wie möglich der Originalstrecke der „Duits Lijntje - Boxteler Bahn”. Sie können die
Gesamtstrecke ( ca. 155 km ) zwischen den Start- und Zielorten Wesel und
Boxtel in beliebig lange Tagesetappen einteilen. Auf der niederländischen
Seite folgen Sie einfach dem Knotenpunktsystem, auf deutscher Seite weist
Ihnen das Logo der Boxteler Bahn den rechten Weg
.
Im Internet finden Sie zusätzliche detaillierte Routeninformationen unter
www.duitslijntje.eu oder www.boxtelerbahn.eu, für GPS-Freunde auch
als download!

6 Veghel/Handbediening
De handbedieningen bij de spoorwegovergang (Populierenlaan) in Veghel
bestaan uit grote ronde schijven met kettingen en kabels die over katrollen
lopen. De kabels gaan onder de grond om de slagbomen van de spoorwegovergang te kunnen bedienen. De handbedieningen zijn een goed voorbeeld
van de ontwikkelingen die door het aanleggen van het spoor tot stand zijn
gekomen. De handbedieningen werden bediend door de spoorwachter die
in Wachtpost 19 woonde; het witte huis vlakbij de bedieningen.

Wer kräftig in die Pedale tritt, der hat
sich hier und da eine Pause verdient.
Gastfreundliche Restaurants, urige
Bauernhofcafes und lauschige
Biergärten laden zur Einkehr ein.
Weitere Informationen – insbesondere auch zu Übernachtungsmöglichkeiten
– finden Sie auf der Internetseite www.boxtelerbahn.eu.

HISTORISCHE ORTE
entlang der „Duits Lijntje – Boxteler Bahn“
1 Boxtel/Boxteler-Bahn-Platz
Der Platz hinter dem Boxteler Bahnhof wurde nach tatkräftigem Einsatz des
Boxteler Heimatvereins in „Boxteler-Bahn-Platz“ umbenannt. Mit dieser
Namensgebung soll einerseits an die deutsche Bezeichnung der Bahnlinie als
„Boxteler Bahn“ und andererseits an den historischen Namen der Umgebung
als „Bahn“ erinnert werden. Dieser im Jahr 2000 angelegte Platz liegt
südwestlich des Bahnhofes Boxtel und ist über die im selben Jahr errichtete
Bahntrasse zu erreichen. Wenn Sie die Trasse in Richtung Ortszentrum
entlang gehen und danach rechts abbiegen, können Sie sogleich das Schloss
Stapelen sehen.
2 Liempde/Brücke über die Dommel
In direkter Nähe des Molendijks und der Gemondesestraat in Kasteren
liegt der Fluss Dommel. Hier wurde in den Jahren 1869 und 1873 eine
Eisenbahnbrücke durch das Dommeltal gebaut, da die „Duits Lijntje –
Boxteler Bahn“, auch diesen Fluss überqueren musste, um nach Veghel zu
gelangen. Die inzwischen nicht mehr nutzbare Bahnlinie ist noch vorhanden.
Für Radfahrer und Wanderer ist die Brücke allerdings schwer zugänglich.
3 Liempde/Bahnhof Liempde
Dieser Bahnhof wurde 1889 eröffnet und nach 47-jähriger Betriebszeit
am 15. Mai 1936 geschlossen. Im Jahr 2009 begann man damit, diesen
denkmalwürdigen Bahnhof, der sich immer noch an der dortigen – übrigens
auch immer noch vorhandenen – Bahnlinie befindet, in seinen alten Zustand

9 Zeeland/Halte Zeeland - wachtpost 30
In eerste instantie, 1873, had
Zeeland alleen wachtposten. In
1884 werd wachtpost nummer 30
gebruikt als stopplaats van het
Duits Lijntje. De halte heeft dienst
gedaan tot 1946, maar werd toen
gesloten. De halte ziet er momenteel een stuk anders uit dan in de eerste jaren van gebruik. Het is onder
flink verbouwd en tot woonhuis gemaakt. De eigenaar heeft momentee
de voortuin nog een stuk spoor liggen en de halte heeft nog steeds groo
nummer 30. Dichtbij de halte staat nog steeds het rood-witte Andreask
van de voormalige spoorwegovergang.

Mill & Sint Hubert

Aan de Burenstraat in Uden zijn nog de Andreaskruisen van de overweg van het
voormalig Duits Lijntje te zien. Ter nagedachtenis hieraan is aan de Klemvogel
een speeltuin aangelegd, die moet herinneren aan het station, dat iets verder
ten oosten van Uden lag. Er is een perron met het bordje Uden. Het pad van de
speeltuin ligt in het staal van het spoor.

Radeln und Rasten

8 Volkel/Bezoekerscentrum Steltenberg
De rails mogen dan verdwenen zijn, de omgeving van de Houtvennen ad
nog volop het Duits Lijntje. Achter de Steltenberg is ‘wachtpost 29’ zich
en daar is de oude spoordijk te vinden. Pieter en Carla Jacobs hebben al
verhalen rond het Duits Lijntje verzameld en met veel mensen gesprok
die langs het spoor woonden om de bezoekers zo veel mogelijk te kunn
vertellen. Het Duits Lijntje is de rode draad in het bezoekerscentrum. E
wandelingen mogelijk met een gids. Men kan zelf op pad met picknickm
en bolderkar. In het bezoekerscentrum is veel mogelijk: een expositie o
Duits Lijntje, een modelspoor of wellicht een expositie. www.steltenber

Landerd

7 Uden/Burenstraat-Klemvogel

Veghel
4

5 Veghel/Brug over de Aa
De Aa broeken is een belangrijk stukje van Veghel. Op dit punt heeft u een
prachtig uitzicht over het beekdal van de Aa. Hier kruisen tevens een droge
en natte ecologische verbindingszone elkaar. Het ligt nabij het centrum van
Veghel. Vanaf hier ziet u de toren van de Lambertus kerk die in 1856 gebouwd is door de beroemde architect Pierre Cuypers. De separate loopbrug
kenmerkt de vroegere functionaliteit van het Duits Lijntje.

Uden

Er zijn nog diverse elementen van het Duits Lijntje in het landschap zichtbaar.
Deze zijn op de grote overzichtskaart gemarkeerd en afgebeeld. In Boxtel,
op de grens en in Wesel is een informatiepaneel (i) te vinden. Ook is op de
meeste historische locaties een informatiebord geplaatst. Op het grootste

Auf den Spuren der
„Boxteler Bahn/Duits Lijntje“

steeds een stuk spoor aanwezig. Het station is momenteel een rijksmonument en wordt gebruikt als woonhuis. In de Tweede Wereldoorlog heeft
station Schijndel een belangrijke rol gespeeld. Tijdens de bevrijding werd
in Schijndel een vliegveld aangelegd ongeveer ter hoogte van de huidige
Vliegveldweg. Door middel van treinen die aankwamen op het station van
Schijndel werden de vliegtuigen voorzien van brandstof. De zoon van de
voormalige stationschef hielp de bevrijders bij het overladen van de brandstof van de trein in de vrachtwagen.

zurückzuversetzen. Vom Baustil her weicht dieser Bahnhof von den anderen
Bahnhöfen der Nord-Brabantsch-Deutschen Eisenbahngesellschaft (NBDS) ab,
weil sich dort bis zum Bau des heutigen Bahnhofsgebäudes im Jahre 1903
ursprünglich nur ein kleiner Haltepunkt befunden hatte. Bei dem Dach des mit
stilvollem Mauerwerk errichteten Gebäudes handelt es sich um ein sog. Wolfsdach.

4 Schijndel/ Bahnhof Schijndel
Der Bahnhof von Schijndel wurde 1872 erbaut und ein Jahr später in Betrieb
genommen. Hier ist immer noch ein Stück Gleis vorhanden. Zurzeit ist der
Bahnhof ein Rijksmonument (d. h. ein Kulturdenkmal) und wird als Wohnhaus
genutzt. Während des Zweiten Weltkrieges spielte dieser Bahnhof eine wichtige
Rolle, als in Schijndel während der Befreiung Hollands von den Deutschen
ungefähr in Höhe des heutigen Vliegveldwegs ein Flugplatz angelegt wurde.
Den Treibstoff, den die dort startenden und landenden Flugzeuge benötigten,
wurden von Zügen gebracht, die in Schijndel einliefen. Der Sohn des damaligen
Bahnhofsvorstehers half den alliierten Truppen bei der Umladung des
Treibstoffes aus den Zügen in die Tankwagen.
5 Veghel/ Brücke über die Aa
Die Brücken über die Aa sind ein wichtiges Stück von Veghel. Von diesem Punkt
aus genießen Sie eine wundervolle Aussicht über das Bachtal der Aa, wo sich
außerdem eine trockene und nasse ökologische Verbindungszone treffen.
Und dies nicht weit vom Vegheler Ortszentrum entfernt. Von hier aus haben
Sie Sicht auf die Türme der 1856 vom berühmten Architekten Pierre Cuypers
erbauten Lambertus-Kirche. Die separate Fußgängerbrücke zeichnet die
Funktionalität der „Duits Lijntje – Boxteler Bahn“ aus.
6 Veghel/Handbedienung
Die Handbedienungen des an der Vegheler Populierenlaan gelegenen
Bahnübergangs bestehen aus großen, runden Scheiben mit Ketten und
Stahlseilen, die über Hebezüge laufen. Um die Schlagbäume des Bahnübergangs
bedienen zu können, verlaufen die Stahlseile unterirdisch. Die Handbedienung
ist ein schönes Beispiel für den technischen Fortschritt, der mit der Errichtung
der Bahnlinie ins Rollen gebracht wurde. Bewegt wurden die Handbedienungen
vom Gleiswächter, der im Schrankenwärterhäuschen 19, dem direkt an der
Bedienungsvorrichtung gelegenen weißen Haus, wohnte.
7 Uden/Burenstraat-Klemvogel
An der Udener Burenstraat befinden sich noch die Andreaskreuze des
Überganges der früheren „Duits Lijntje – Boxteler Bahn“. Zum Andenken an

10 Mill/Sporen van de oorlog: aspergemonument
Tijdens de Duitse opmars op 10 mei 1940 denderde een Duitse trein doo
Peelraamstelling bij Mill. Het Nederlandse leger werd verrast door deze
en had de spoorlijn nog niet geblokkeerd met de zogenaamde asperges
Duitsers konden ongehinderd doorrijden. Echter, na het bereiken van de
Zeeland besloot de commandant terug te rijden, omdat het radioconta
met het hoofdkwartier was verbroken. Hierdoor kon het Nederlandse le
alsnog ingrijpen. De asperges werkten en zorgden ervoor dat de Duitse

den Bahnhof wurde am Klemvogel ein Spielplatz angelegt. Hier befinde
ein Bahnsteig mit dem Schild „Uden“. Der Weg zum Spielplatz ist genau
zwischen den Gleisschwellen eingelassen.

8 Volkel/Besucherzentrum Steltenberg
Die Umgebung der Houtvennen strahlt immer noch die alte „Duits Lijntj
Boxteler Bahn“ aus, auch wenn die Gleise selbst längst verschwunden s
Hinter dem Steltenberg, in dessen Nähe sich auch der alte Bahndamm
befindet, liegt das ‚Gleiswärterhäuschen 29‘. Pieter und Carla Jacobs hab
Geschichten über die „Duits Lijntje – Boxteler Bahn“ gesammelt und mit v
Menschen, die entlang dieser Bahnlinie wohnten, gesprochen, um diese
Geschichten mit den Besuchern teilen zu können. Im Besucherzentrum
die „Duits Lijntje – Boxteler Bahn“ zum roten Faden. Geführte Wanderun
sind möglich. Man kann auch Bollerwagen leihen um einen individuellen
Picknickausflug zu machen. Das Besucherzentrum bietet eine Vielzahl v
Möglichkeiten: eine Ausstellung über die „Duits Lijntje – Boxteler Bahn“,
Modellbahn oder auch eine andere Ausstellung. www.steltenberg.com.

9 Zeeland/Haltepunkt Zeeland - Gleiswärterhäuschen 30
Zu Anfang gab es in Zeeland bis zum Jahr 1873 lediglich Gleiswärterhäusc
von denen das Gleiswärterhäuschen 30 ab 1884 als Haltepunkt der „Dui
Lijntje – Boxteler Bahn“ genutzt wurde. Dieser Haltepunkt war bis zu se
Schließung im Jahr 1946 in Betrieb. Im Vergleich zu den ersten Jahren se
Betriebs sieht der Haltepunkt inzwischen etwas anders aus: Er wurde kr
umgebaut und zu einem Wohnhaus umfunktioniert. Im Vorgarten des
jetzigen Eigentümers befindet sich noch ein Stück Gleis und an der Haltes
prangt immer noch eine große „30“. Noch heute steht das rot-weiße
Andreaskreuz des früheren Bahnüberganges in der Nähe des Haltepunkte

10 Mill/Spuren des Krieges: Die „Miller Spargel“
Während des deutschen Einmarsches am 10. Mai 1940 gelang es einem
deutschen Zug, die Peel-Raam-Stellung bei Mill zu durchbrechen. Die G
waren von der von diesem Überfall überrumpelten niederländischen Arm
noch nicht mit Panzersperren – auch „Spargel“ genannt – blockiert, sod
die Deutschen ungehindert durchfahren konnten. Nachdem jedoch der
Posten Zeeland erreicht war, beschloss der Kommandant dieses Zuges,
wegen des unterbrochenen Funkkontakts mit dem Hauptquartier, wiede
zurück zu fahren. Hierdurch konnte die niederländische Armee noch etw
unternehmen. Die „Spargel“ funktionierten und sorgten dafür, dass der
deutsche Zug entgleiste. Ein Teil der Peel-Raam-Stellung in Mill wurde

Voor meer informatie en reserveren:
www.duitslijntje.eu
VVV Noordoost-Brabant
T: 073 - 614 99 86
E: reserveringen@vvvnoordoostbrabant.nl
I: www.vvvnoordoostbrabant.nl
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een puntgevel. De zone rondom het station wordt medio 2011 opnieuw ingericht. Het spoor en het voormalige station vormen een belangrijke inspiratiebron voor deze herinrichting.

12 Mill/Spoorbrug over de Raam
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De Raam is als waterloop belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de
streek rondom Mill. Langs het stroomdal van de Raam vinden we oude landgoederen (Tongelaar, Aldendriel), vroege bewoning en jonge ontginningen.
Hierdoor is de Raam nu de kern van een aantrekkelijk en landschappelijk gevarieerd gebied, dat interessant is om te voet of met de fiets te ontdekken.
Over de Raam ligt een oude brug, waar nog restanten zichtbaar zijn van het
spoor Duits Lijntje. Deze brug kunt u te voet bereiken vanaf de Achterdijk.

Boxmeer

Gennep

20 Goch/Station Goch

17 Gennep/Museum het Petershuis en de Martinustoren
In het beeldbepalende middeleeuwse gebouw nabij de Markt in het historisch
centrum van Gennep is Museum het Petershuis gevestigd. Het museum
heeft een vaste historische collectie waarin, naast o.a. de keramiekcultuur
van de regio ook de Gennepse spoorweghistorie aandacht krijgt. Daarnaast
heeft het museum zo’n 10 wisseltentoonstellingen per jaar. Door combinatie
van de cultuurhistorische collectie met de (moderne) kunstexposities biedt
het museum voor elk wat wils. De oude Martinustoren, op loopafstand van
het museum, is in 2010 gerestaureerd en ingericht als museale toren. Op
innovatieve en interactieve manier worden de verhalen van de regio kort
toegelicht, waarbij natuurlijk ook het Duits Lijntje aan bod komt. Daarnaast
biedt de toren uitzicht op o.a. de voormalige spoorbrug over de Maas.
Voor meer info: www.martinustoren.nl en www.museumhetpetershuis.nl.

15 Oeffelt-Gennep/De Maasbrug
Ten tijde van de aanleg twijfelde het Nederlandse ministerie van oorlog. De
Maasbrug zou wel eens een te gemakkelijke verbinding tussen Nederland en
Duitsland kunnen zijn in tijden van oorlog. Daarom werd er een mijnkamer in
één van de pijlers aangelegd. Helaas veroverden de Duitsers in 1940 met een
list de Maasbrug en bliezen hem 4 jaar later zelf op om aan de geallieerde
troepen te kunnen ontkomen. De kazematten aan Brabantse zijde van de brug
herinneren nog aan deze oorlogstijd. Nadat de Engelsen de brug hadden hersteld werd er in 1955 ook een verkeersbrug gebouwd op dezelfde pijlers. In die
tijd werd de spoorlijn slechts nog gebruikt door goederentreinen. Met de komst
van de brug werd de functie van de veerpont overbodig en deze verdween.
16 Gennep/Loc ‘94
Ter herinnering aan het spoorwegverleden werd op 1 mei 1982 Loc ’94
geplaatst tegenover de plek waar vroeger het grensstation Gennep stond.
De locomotief is een gerestaureerd

13 Haps/Seinpaal en station Haps
Het station in Haps is rond 1990 gesloopt. Hier is niets meer van terug
te vinden; op deze plek ligt nu een grasveld. Een stuk van de rails en de
seinpaal zijn als monument bewaard gebleven. De seinpaal in Haps staat
op groen; de paal geeft aan dat een machinist mag doorrijden.

ww

19 Asperden/Station Asperden
Op 1 oktober 1893 werd het station in Asperden geopend. De oorspronkelijke
spoorwachtpost, nr. 58, werd aanvankelijk uitgebreid met een aanbouw. In
de daaropvolgende jaren werd het steeds verder omgebouwd tot een klein
station. Het gebouw doorstond de Tweede Wereldoorlog vrijwel ongeschonden
en is vandaag de dag nog steeds te vinden aan de Triftstr. 61.

d.eu

ederlan
w.deutschland-n

Pruisisch model uit 1924 en herinnert
aan de tijd dat Gennep met haar station
en het hoofdkantoor van de NBDS nog
een echte spoorstad was.

18 Hassum/Station Hassum
Het eerste stationsgebouw in Hassum werd op 1 november 1877 in gebruik
genomen. Het gebouw werd gefinancierd door de in Hassum woonachtige
familie Gebr. Mathysen (Viller Mühle). De Noord-BrabantschDuitse Spoorwegmaatschappij (NBDS) besloot in 1907 vanwege
het toenemende passagiers- en goederenvervoer een nieuw
station met douanepost te bouwen. Het station van Goch werd
hierdoor aanzienlijk ontlast. In de Tweede Wereldoorlog werd
het stationsgebouw volledig verwoest. Het achterste deel van
de douanepost heeft de oorlog overleefd en wordt nu gebruikt
door de “gekke poppenspeler”, Heinz Bömler.
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11 Mill/Bahnhof Mill, Jugendzentrum „De Wissel“
en zu dieser
tändige Angab„l“, geschrieben, wurde
Der Miller Bahnhof, bis zum.unvolls
1. Juni 1923 noch mit einem u.
bahn.e
am 23. Juli 1873 in Betrieb genommen.
Heute ist dieses Gebäude nicht mehr als
www.boxteler
Bahnhof zu erkennen. Zurzeit dient es als Jugendzentrum mit dem passenden
Namen „De Wissel“ („Die Weiche“). Nach seiner Schließung im Jahr 1944 und
nach Abbau der Gleise wurde der Bahnhof umgebaut. Der Bahnsteig ist
verschwunden, stattdessen wurde an der Stelle ein Vorbau errichtet. Der
Bahnhof war im sog. Hapser Stil erbaut: Ein lang gestrecktes Gebäude mit
Spitzgiebeln an der Straßen- und der Bahnsteigseite. Die Umgebung des
Bahnhofes wird Mitte 2011 neu errichtet. Die Gleise und der frühere Bahnhof
fungieren hier als wichtige Inspirationsquelle für die Wiedererrichtung.

öffnet. 12 Mill/Eisenbahnbrücke über die Raam
Für die Entwicklung der Strecke um Mill herum war die
aftszweig,
Raam als Wasserlauf von großer Bedeutung. Entlang
des Flusstales der Raam finden Sie alte Landsitze
chen,
e in der
wurd
(Tongelaar, Aldendriel), frühere Bewohnungen und
its
neuere Anbauten. Hierdurch bildet die Raam nunmehr
einer
et.
öffn
den Kern eines attraktiven und landschaftlich
eines

Beugen benannt. Im Grund genommen bezeichnet der Knotenpunkt Beugen
zwei Bahnhöfe: Den oberen, an der Maas-Bahn liegenden Knotenpunkt und
den unten an der „Duits Lijntje – Boxteler Bahn“ Knotenpunkt Beugen.

15 Oeffelt-Gennep/Maasbrücke
Bei ihrer Errichtung zweifelte das niederländische (Verkehrs)Ministerium noch
daran, dass Krieg ausbrechen könnte. Trotzdem sollte sie während des Krieges
sehr wohl eine einfache Verbindung zwischen den Niederlanden und
Deutschland darstellen. Aus diesem Grunde wurde in einem ihrer Pfeiler eine
Minenkammer angelegt. Allerdings eroberten die Deutschen die Maasbrücke
1940 mit einer List und sprengten sie vier Jahre später selbst, um vor den
alliierten Truppen fliehen zu können. Die auf der Brabanter Seite der Brücke
gelegenen Kasematten erinnern noch an diese Kriegstage. Nachdem die Brücke
von den Briten wieder aufgebaut worden war, wurden 1955 auf denselben
Pfeilern auch eine Straßenbrücke errichtet. Die Gleise selbst wurden in der Zeit
lediglich noch für den Güterverkehr benutzt. Der Bau dieser Brücke machte die
Funktion des Fähranlegers überflüssig und er verschwand.
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16 Gennep/Lok ‘94
Die Lok ‘94, ein restauriertes preußisches Modell aus dem Jahr 1924, wurde
zur Erinnerung an die Bahnlinie am 1. Mai 1982 gegenüber des früheren
Grenzüberganges von Gennep aufgestellt und soll an die Zeit erinnern, als
Gennep mit seinem Bahnhof und als Hauptsitz der NBDS eine richtige
Eisenbahnstad war.

13 Haps/Signalmast und Bahnhof Haps

17 Gennep/Museum „Het Petershuis“ und Martinustürme

Gleise
mee
dass

Der Bahnhof Haps wurde ca. 1990 vollständig abgerissen, sodass hier außer
einer Graswiese nichts mehr vom früheren Gebäude zu sehen ist. Lediglich ein
Teil der Gleise und der Signalmast sind als Denkmal erhalten geblieben. Der
Signalmast in Haps steht auf Grün, was dem Lokführer signalisiert, dass er
durchfahren kann.

er
was
r

14 Oeffelt/Kreuzung Beugen
Wie irreführend ein Name doch sein kann: Der Knotenpunkt Beugen liegt
tatsächlich in Oeffelt. Dieser Knotenpunkt stammt aus dem Jahr 1883, ab
welchem Reisende vom höher gelegenen Bahnhof der Staatseisenbahn (SS)

Das Genneper Museum „Het Petershuis“ ist nahe des historischen Stadtkerns
von Gennep im markanten mittelalterlichen Haus unterbracht. Hier wird eine
fest historische Sammlung beherbergt, in der u. a. neben der Keramikkultur
der Region auch die Genneper Eisenbahngeschichte gepflegt wird. Außerdem
werden in im Museum pro Jahr ca. 10 Wanderausstellungen gezeigt. Durch
die Kombination von kulturhistorischen Sammlungen und (modernen)
Kunstausstellungen bietet das Museum für jeden Besucher etwas. Die
fußläufig vom Museum entfernten Martinustürme wurden 2010 restauriert
und als Museumstürme eingerichtet. Hier wird die Geschichte der Region in
innovativer und interaktiver Weise dargestellt, wobei auch die „Duits Lijntje –
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18 Hassum/Bahnhof Hassum
Das erste Bahnhofsgebäude in Hassum wurde am 01. November 1877
in Betrieb genommen. Das Gebäude war von der in Hassum ansässigen
Fa. Gebr. Mathysen (Viller Mühle) finanziert worden. Die Noord-BrabantschDuitse Spoorwegmaatschappij (NBDS) entschloss sich im Jahre 1907 wegen
des steigenden Personen- und Güterverkehrs zum Neubau eines Bahnhofs
einschl. Zollabfertigung. Damit wurde der Gocher Bahnhof spürbar entlastet.
Im 2. Weltkrieg wurde das Bahnhofsgebäude völlig zerstört. Der hintere
Teil der Zollabfertigung überstand den Krieg und wird heute von dem
„wahnsinnigen Puppenspieler“ Heinz Bömler genutzt.

Duits Lijntje
Boxteler Bahn

abwechslungsreichen Gebietes, das sich lohnt, zu Fuß
oder auf dem Fahrrad entdeckt zu werden. Über die
Raam verläuft eine alte Brücke, auf der noch Gleisreste der „Duits Lijntje –
Boxteler Bahn“ zu sehen sind. Diese Brücke können Sie ab dem Achterdijk zu
Fuß erreichen.

räftig

es.

Türme eine herrliche Aussicht auf u. a.
die frühere Eisenbahnbrücke über die Maas.
Für weitere Informationen gehen Sie im Internet auf:
www.martinustoren.nl und www.museumhetpetershuis.nl.

19 Asperden/Bahnhof Asperden
Bereits am 01. Oktober 1893 wurde der Bahnhof in Asperden eröffnet.
Das ursprüngliche Schrankenwärterhaus Nr. 58 wurde zunächst durch einen
Anbau erweitert und in den folgenden Jahren mehr und mehr zu einem
kleinen Bahnhof ausgebaut. Das Gebäude überstand den 2. Weltkrieg fast
unbeschadet und steht heute noch an der Triftstraße 61.

20 Goch/Bahnhof Goch
Der ursprüngliche Bahnhof wurde bereits im Oktober 1878 in Betrieb
genommen und sowohl von der Rheinischen Eisenbahn (RHE) als auch von
der Noord-Brabantsch-Duitse Spoorwegmaatschappij (NBDS) genutzt.
Der sehr repräsentative Bau befand sich auf dem bis zu 30 meter breiten
Mittelbahnsteig und bestand aus zwei zweistöckigen Gebäudekomplexen.
Durch die Luftangriffe am 30. September 1944 und am 07. Februar 1945
wurde der Bahnhof völlig zerstört.
21 Weeze/Haltepunkt Kalbeck
Im Jahre 1906 wurde für den Neubau des Schlosses Kalbeck ein Entladegleis
gebaut, das zunächst nur für die Anlieferung der Baumaterialien genutzt
wurde. Später in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hielten hier

Het oorspronkelijke station werd al in
oktober 1878 in gebruik genomen en
zowel door de Rheinischen Eisenbahn
(RHE) als de Noord-Brabantsch-Duitse
Spoorwegmaatschappij (NBDS) gebruikt. Het indrukwekkende gebouw
heeft een 30 meter breed centraal
platform en bestaat uit twee complexen. Het station werd tijdens luchtaanvallen op 30 september 1944 en 7 februari 1945 volledig verwoest.

21 Kalbeck/Halte Kalbeck
In 1906 werd voor de bouw van Kasteel Kalbeck een losstop gebouwd die
alleen gebruikt werd voor de aanlevering van bouwmaterialen. Later in de
jaren ’30 van de vorige eeuw stopten hier, om tegemoet te komen aan de
toenemende belangstelling van mensen voor Kasteel Kalbeck, op zondag
regelmatig treinen. De dorpsvereniging van Goch plaatste in 1980 in de buurt
van de voormalige halte een informatiebord dat mensen herinnerde aan de
halte van het Duits Lijntje.
22 Uedem/Station Uedem
Tussen 1878 en 1967 stopten de treinen van het Duits Lijntje ook op station
Uedem, dat tijdens de beginjaren van het spoorverkeer ver buiten de stadskern lag. In 1897 werd het stationsgebouw neergezet. Daarin was ook een
woning voor de spoorwachter. Het bedrijf Uedam Horleman kocht en renoveerde het gebouw in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Sindsdien is het in
gebruik als woonhuis.
23 Uedem/Station Uedemerfeld
In 1900 werd het poortwachtershuis, dat voorheen aan de Uedemerfelder
Weg stond, gesloopt en opnieuw opgebouwd aan de Bergstrasse, waar het
nu nog staat. In 1902 werd het uitgebreid tot twee woningen. Vanaf 1906

sonntags regelmäßig Züge, um dem steigenden Interesse der Bevölkerung
an einem Ausflug zum Kalbecker Schloss und in den Wald zu entsprechen.
Der Heimatverein Goch stellte 1980 ganz in der Nähe der ehemaligen
Haltestelle eine Informationstafel auf, die an den
Haltepunkt der Boxteler Bahn erinnert.

Uedem

Sonsbeck

24 Uedem/ Halte Uedemerbruch
Al sinds 1885 kon er in Uedemerbruch opgestapt worden. Toen in 1980 een
trein verongelukte, wilde de spoorwegmaatschappij de halte sluiten. Rond
1910 reisden dagelijks ongeveer 40 passagiers via halte Uedemerbruch.
Vrachtverkeer was er vanwege de hoogte van de spoordijk niet.
25 Uedem/Villa Reichswald
Tussen 1886 en 1888 werd het huidige Restaurant Villa Reichswald gebouwd
als rusthuis voor spoorwegarbeiders. De spoorwegarbeiders hadden maar weinig belangstelling voor de prachtige omgeving met uitzicht over de Dom van
Xanten, waardoor het rusthuis al vrij snel werd omgebouwd tot restaurant.
Zelfs vandaag is dit nog een succesvol restaurant.
26 Labbeck/Station Labbeck
Het station werd vanwege de handel in
hout en belangen van de gemeenten
Sonsbeck en Marienbaum in de gemeente
Labbeck op 20 mei 1884 geopend. Het in
1900 nieuw gebouwde stationsgebouw
is tijdens gevechten in de Tweede Wereldoorlog volledig verwoest.

27 Xanten-Ursel/Wachthuis aan de Wesendonksweg
Om het gebruik van sneltreinen mogelijk te maken, moesten spoorwegovergangen met slagbomen beschermd worden. Daarom waren er op de lijn van
Boxtel naar Wesel naast de stations nog 88 barrières te vinden. Omdat de
sneltreinen dag en nacht reden, werden bij de overgangen ook altijd spoorwachterwoningen van 5,20 x 7,5 m gebouwd, waar de familie van de spoorwachter woonde.

Zwischen 1878 und 1967 hielten die
Züge der Boxteler Bahn auch am
Bahnhof Uedem, der in den Anfängen
des Schienenverkehrs weit außerhalb
des Stadtkerns lag. 1897 wurde ein
Bahnhofsgebäude errichtet. Darin
befand sich auch eine Wohnung für
den Bahnhofsvorsteher. Die Uedemer Fa. Horlemann kaufte und sanierte das
Gebäude in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Seitdem wird es als
Wohnhaus genutzt.

23 Uedem/Bahnhof Uedemerfeld
Im Jahre 1900 wurde das Bahnwärterhaus, dass bislang am Uedemerfelder
Weg stand, abgerissen und an der Bergstraße neu erbaut, wo es noch heute
steht. Im Jahre 1902 wurde es um zwei
Wohnungen erweitert. Ab dem Jahre 1906
konnten Fahrgäste hier einsteigen; auch Güter
wie Kohle und landwirtschaftliche Erzeugnisse
wurden hier verladen. Gegen Ende des 2.
Weltkrieges wurden die Gleise beim Vormarsch
der Alliierten auf die Stadt Xanten gesprengt.
24 Uedem/Haltepunkt Uedemerbruch
Bereits seit dem Jahre 1885 konnte man in Uedemerbruch einsteigen.
Als im Jahre 1890 ein Zug verunglückte, wollte die Eisenbahngesellschaft
den Haltepunkt zunächst schließen. Um das Jahr 1910 fuhren täglich ca. 40
Fahrgäste vom Haltepunkt Uedemerbruch. Güterverkehr gab es von hier aus
wegen der Höhe des Bahndamms nicht.

Xanten aan de lijn Kleve – Duisburg aan te geven, werd het station van het
Duits Lijntje Xanten-West genoemd.

29 Birten/Station Birten
In 1885 werd naast het spoorwachterhuis een station geopend. De steengroeve vormde voor Birten een belangrijke economische factor, die gebruik
maakte van een zijspoor van de Oude Rijnbaan. In 1904 werd in de buurt,
aan de lijn Kleve-Duisburg, station Winnenthal geopend.
In 1906 werd voor de kernen Menzelen en Ginderich de halte Menzelen geplaatst. Tijdens de overstroming van 1926 stond het spoor een meter onder
water. In Menzelen waren er nog twee stations op de lijn Wesel – Venlo.

31 Büderich/Station Büderich
In 1881 werd station Büderich aan de lijn Wesel – Venlo in gebruik genomen.
Vanaf 1882 stopten daar ook de treinen van het Duits Lijntje. In de buurt van
het station staat grenspaal 0 van de spoorlijn Wesel – Boxtel.
32 Wesel/Brug over de Rijn
In de spoorplanning van 1870 werd een
lijn van Parijs naar Hamburg opgenomen.
Voor deze langeafstandsverbinding moest
er voor de lijn Venlo – Wesel een grote
brug over de Rijn gebouwd worden. Na
de opening van het spoor op 31-12-1874
was de spoorwegbrug met 1.950 meter de
langste van Duitsland, tot in 1913 bij Rendsburg de 2.454 meter hoge brug
over het Noord-Oostzeekanaal geopend werd. In 1927 werd de metalen
bovenleiding vervangen.
33 Wesel/Station Wesel
De trein stopt sinds 1856 in de Hanzestad Wesel. Station Wesel was rond
de eeuwwisseling erg belangrijk, omdat veel internationale treinen (onder
andere richting Berlijn, Hamburg en Amsterdam) in Wesel stopten.
Na de vernietiging van de brug over de Rijn in 1945 daalde het aantal treinen
aanzienlijk. Het stationsgebouw bestond volledig uit hout en doorstond
ondanks de verwoesting van Wesel de Tweede Wereldoorlog. Later brandde
het station door een ongeluk af.

25 Uedem/Villa Reichswald

29 Birten/Bahnhof Birten

Zwischen 1886 und 1888 wurde das heutige Restaurant „Villa Reichswald“
als Erholungsheim für Bahnmitarbeiter errichtet. Die schöne Lage mit Blick
auf den Xantener Dom sorgte jedoch nicht nur bei den Bahnmitarbeitern für
Interesse und so wurde bereits kurze Zeit später zusätzlich eine Gastronomie
eingerichtet. Der Restaurantbetrieb besteht immer noch
und bietet den zahlreichen Gäste willkommene
Gelegenheit zu einer erholsamen Rast mit
besonderem Ausblick.

Im Jahre 1885 wurde neben dem Bahnwärterhaus ein Bahnhof eröffnet.
In Birten gab es mit der Auskiesung einen bedeutenden Wirtschaftszweig,
der über eine Nebenbahn zum Altrhein verfügte. Im Jahre 1904 wurde in der
Nähe der Bahnhof Winnenthal an der Strecke Kleve-Duisburg eröffnet.

Xanten

Der Bahnhof wurde am 20. mei 1884 auf
Betreiben der Gemeinden Sonsbeck
und Marienbaum eröffnet. Hiervon
profitierte insbesondere der
Holzhandel für den Bergbau.

Das 1900
neu erbaute
Bahnhofsgebäude
wurde während der
Kampfhandlungen des 2.
Weltkrieges völlig zerstört.

Alpen

27 Xanten-Ursel/
Bahnwärterhäuschen am Wesendonksweg
Um den Schnellzugbetrieb zu ermöglichen, war die
Sicherung der Bahnübergänge mit Schranken vorgeschrieben. Daher gab es auf
der Strecke Boxtel - Wesel neben den Bahnhöfen noch 88 Schrankenposten.
Da die Schnellzüge tags und nachts fuhren, wurden an den Übergängen auch
immer Bahnwärterwohnungen in einer Größe von 5,20 x 7,15 m errichtet, in
denen die Familien der Bahnwärter wohnten.
28 Xanten/Bahnhof Xanten-West
Der Bahnhof von Xanten lag „weit“ außerhalb des Stadtkerns. Um den
Bahnhof siedelten sich verschiedene Firmen an und sorgten so für einen
bedeutsamen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Bahnhof ging 1903 in Betrieb
und war neben Goch das größte Bauwerk der NBDS auf deutschen Boden.
Zur Unterscheidung mit dem Bahnhof Xanten an der Strecke Kleve – Duisburg
wurde der Bahnhof der Boxteler Bahn Xanten-West genannt.

Meer informatie over het Duits Lijntje
www.duitslijntje.eu

Weitere Informationen über die
„Duits Lijntje – Boxteler Bahn“
www.boxtelerbahn.eu

Colofon

30 Menzelen/Station Menzelen

28 Xanten/Station Xanten-West
Station Xanten lag “ver” buiten de stadskern. Rond het station vestigden
zich verschillende bedrijven en dit zorgde voor een belangrijke economische
impuls. Het station werd in 1903 gebouwd en was naast Goch het grootste
bouwwerk van de NBDS op Duits grondgebied. Om het verschil met station

26 Labbeck/Bahnhof Labbeck

22 Uedem/Bahnhof Uedem
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konden passagiers hier opstappen; ook goederen zoals kolen en landbouwproducten werden hier geladen. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog
werd het spoor tijdens de opmars van de geallieerden naar Xanten opgeblazen.

30 Menzelen/Bahnhof Menzelen
Für die Ortschaften Menzelen und Ginderich
wurde im Jahre 1906 die Haltestation
Menzelen eingerichtet. Beim
Jahrhunderthochwasser 1926
stand die Eisenbahnanlage
1 meter unter Wasser.
In Menzelen gab es
noch zwei weitere
Bahnhöfe an der
31 Büderich/Bahnhof Büderich
Bahnstrecke
Wesel –
Im Jahre 1881 wurde der Bahnhof
Venlo.
Büderich an der Strecke Wesel – Venlo
in Betrieb genommen. Ab 1882 hielten dort
auch die Züge der Boxteler Bahn. In der Nähe
des Bahnhofes stand der Grenzstein 0 der
Eisenbahnlinie Wesel – Boxtel.

Wesel

Uitgave-jaar / Ausgabe-Jahr
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In het spoor van het
Auf den Spuren der

Duits Lijntje
Boxteler Bahn

Fiets- en belevingskaart / Fahrrad und Erlebniskarte

32 Wesel/Rheinbrücke
Die Eisenbahnplanung um 1870 sah eine Strecke von Paris nach Hamburg vor.
Für diese Fernverbindung musste für die Strecke Venlo – Wesel eine große
Rheinbrücke gebaut werden. Nach der Eröffnung der Strecke am 31.12.1874 war
die Eisenbahnbrücke mit 1.950 meter die längste Deutschlands, bis 1913 bei
Rendsburg die Hochbrücke über den Nord-Ostseekanal mit 2.454 meter länge
eröffnet wurde. Im Jahre 1927 wurden die eisernen Überbauten ausgetauscht.
33 Wesel/Bahnhof Wesel
Seit 1856 halten Züge in der Hansestadt Wesel. Der Bahnhof Wesel war um
die Jahrhundertwende sehr bedeutsam, weil viele internationale Züge (u.a. in
Richtung Berlin, Hamburg, Amsterdam) in Wesel hielten. Nach der Zerstörung
der Rheinbrücke im Jahre 1945 ging die Zahl der Züge deutlich zurück. Der
Bahnhof war ein Gebäude ganz aus Holz und hat trotz der hohen Zerstörung
der Stadt Wesel den Krieg unbeschadet überstanden. Erst danach brannte
der Bahnhof durch eine Unachtsamkeit ab.

In deze rubriek besteden wij aandacht aan het
‘Ontdekken’ van Het Groene Woud. Wanneer
je een mooie route weet en deze graag wilt
delen met anderen, stuur dan een email naar
info@q-studio.nl en misschien staat jouw idee
wel in de volgende Beleef!
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Zie ook pagina 22-23
voor een indruk van dit
rijk geïllustreerde boek!

Mandenmakerij, workshops, cursussen,
reparatie en demonstratie.

Vlechterij ‘t Wilgennest
Tel: 06-21828312 Veldhoven
www.wilgennest.nl
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Kom niet te dichtbij als de zwaan broedt.
Hij is heel beschermend en oersterk. Met
een klap van zijn vleugel kan
hij zo je arm of been breken.
Beste vindplaats: stadsgracht
bij Den Bosch.
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De bosanemoon heeft veel licht nodig en bloeit
daarom vroeg in het voorjaar in loofbossen als de
bomen nog kaal zijn. Bosanemonen groeien altijd
met een heleboel bij elkaar, soms ook op plekken
waar vroeger bos was.
Beste vindplaats: Heerenbeek.
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Zorg in... Het Groene Woud

Weer of geen weer: de Blijerijders
rijden enthousiast hun wekelijkse
route met scootmobiel of fiets.

Zorg voor elkaar

                             ...in Het Groene Woud
‘De Blijerijders’ uit Veghel is een groep van twaalf zeer enthousiaste senioren.
Dames en heren die op vrijdagmiddag gezamenlijk op pad gaan. Niet te voet,
met de auto of op de fiets, maar met hun scootmobiel. Ze danken hun naam
aan hun positieve instelling want blij zijn ze. Allemaal! Wij mochten erbij zijn
toen het startschot voor het nieuwe seizoen werd gegeven. De eerste rit van
dit jaar had als eind bestemming Lieshout. Helaas hadden de weergoden
besloten de eerste rit te voorzien van een ‘doop’, want ze hebben het niet
droog gehouden.
Sinds april 2012 starten De Blijerijders wekelijks, tussen april en oktober, vanaf het plein
bij de Lambertuskerk in Veghel. “Wat voor
weer het ook is, dat maakt ons niets uit. We
laten ons niet tegenhouden door een buitje”,
vertelt organisator Rien Kremers. “We zijn wel
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wat gewend. Helaas hebben er wel twee leden
afgezegd vandaag, vanwege het instabiele
weer. Vorig jaar hebben we van de 22 ritten
maar twee keer regen gehad. Dus zo’n slechte
zomer is het niet geweest naar ons idee. We
vertrekken trouwens exact 13:00 uur rich-

“Ik kan nog fietsen
en zolang dit gaat, wil
ik het zelf doen”

ting Zijtaart en volgen jullie ons met de auto?”
Uiteraard kunnen wij met de auto niet over de
fietspaden en daarom hebben we afgesproken
elkaar te treffen in Zijtaart. “We hebben geluk
dat het nu weer zonnig en droog is”, zegt medeorganisator Jan Sweers. “Doordat wij stil zitten
op onze scootmobiel, moet je je er wel goed op
kleden.”
Naast het grootste gedeelte van de groep dat
met een scootmobiel rijdt, zijn er ook twee dames die op hun elektrische fiets mee gaan. “Ik
kan nog fietsen en zolang dit gaat, wil ik het zelf
doen”, vertelt de oudste deelnemer. Mevrouw
Kremers is 85 jaar en nog wekelijks fietst ze
enthousiast en dapper de 35 kilometer mee.
Grappig om te melden is dat mevrouw Kremers
de moeder is van organisator Rien Kremers.
Moeder en zoon hebben vorig seizoen geen rit
overgeslagen en zijn ook voornemens om dit
jaar alle ritten mee te rijden. De andere dame
op de fiets is Nicolien van Hal. Zij is als EHBO

verantwoordelijke toegevoegd aan de groep.
“Eigenlijk heb ik nog nooit echt iets te doen gehad maar uit voorzorg ben ik er altijd bij. Ik ben
trouwens de enige die geen gebruik maakt van
elektrische aandrijving, dus soms is het best
aanpoten, vooral bij tegenwind.”
Inmiddels zijn wij vooruit gereden naar de
plaats waar op deze dag koffie met appeltaart
én slagroom wordt gegeten. De bestemming
van vandaag is een gezellig eetcafé in Mariahout. We zitten al even aan de koffie als De
Blijerijders zich bij ons voegen.
>>>

In deze rubriek besteden wij aandacht aan
‘Zorg’ in Het Groene Woud. Wanneer je een
goed initiatief kent of interessant onderwerp
weet, stuur dan een email naar info@q-studio.nl
en onze redactie neemt contact met je op.
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RIB & BURGER RESTAURANT
KLEIN OISTERWIJK MET BINNEn
EN BUITENSPEELTUIN
DE LEKKERSTE FLAMEBURGERS
& SPICY RIBS!

Biologische varkenshouderij
Biologische slagerij catering diners
De Ruiting 4 5296 Ke Esch 06 5734 0112
www.jofrahoeve.nl info@jofrahoeve.nl

15% korting voor op terras of in de winkel

Naam:

Email adres:

Geldig tot zaterdag 31 augustus

Gelegen langs mooie fiets
en wandelroutes.
Gezellig terras.
Varkens kijken in de wei.
Streek diners met rondleiding.
Vrijdag en zaterdag is
onze winkel open, met al
onze eigen gemaakte
produkten.

*
*
*
*
*
*
*

2 grote terrassen
uitgebreide menukaart
airtrampoline
animatie
recreatie
Kinderfeestjes
familiefeestjes
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur,
In de vakanties elke dag vanaf 10.00 uur geopend.
Bekijk de website voor de actuele openingstijden.

Oirschotsebaan 8a - 5062 TE Oisterwijk
013-5282059 - info@kleinoisterwijk.nl

Ontspanning en vermaak voor iedereen
Op zorgboerderij De Hagelaar bieden
wij opvang aan licht dementerende
ouderen en mensen met een psychische
achtergrond. In de weekenden hebben
wij logeeropvang voor kinderen met
autisme of ADHD.

Door lekker bezig te zijn in de buitenlucht
en het contact met dieren, planten en de
Zorgboederij De Hagelaar
Hagelaarweg 14
5684 NW Best
email: info@dehagelaar.nl
tel: 0499- 395 199
mobiel: 06- 22 37 42 05
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aarde komen mensen tot innerlijke rust
en groeit hun zelfvertrouwen.

De sfeer op De Hagelaar is gemoedelijk.
Wij bieden structuur, ontspanning en
ruimte op een veilig en vertrouwde plek.
Een plaats waar je jezelf mag zijn.
Voor meer informatie:
www.dehagelaar.nl

Ontdek... Het Groene Woud

“Ik ben namelijk bij mijn eerste
rit in de sloot beland!
“Dit is altijd een hoogtepunt in onze ritten.
Gezellig bij elkaar zitten, kletsen en koffie
drinken met wat lekkers daarbij”, vertelt Hennie
Sweers. ”Mijn eerste kennismaking met De
Blijerijders zal niemand vergeten denk ik”, zegt
ze lachend. “Ik ben namelijk bij mijn eerste rit
in de sloot beland! Nee, dit is geen grap, het is
echt waar! Er ging wat mis bij het sturen en ik
belandde met scootmobiel en al in een, ‘gelukkig’, ondiepe sloot. Maar ik was wel helemaal
nat”. ”Dat was wel even schrikken voor ons
allemaal”, vertelt Jan Sweers, echtgenoot van
Hennie. “We hebben haar met z’n allen uit de
sloot gehaald maar eerst moest ze onder de
scootmobiel uit en dat viel niet mee. Ja, zo zijn
we”, zegt de heer Kremers, “we laten niemand
staan. ‘Met z’n allen uit en thuis’ is ons motto”.
Ook vandaag zijn wij getuigen van dit motto,
want de scootmobiel van Jo Ruis doet het niet
meer. De accu laadt niet meer op wat inhoudt
dat hij de terugrit niet kan maken. “Wat moet
ik nu? Ik heb ook altijd pech”, zegt Jo Ruis.
“Het is vrijdagmiddag en er is niemand meer te
bereiken bij de gemeente Veghel van de afdeling WMO. Ik moet toestemming hebben van

hun om opgehaald te worden. Dat is toch te gek
voor woorden?! Alleen die afdeling kan toestemming geven!”. ”Maak je niet druk. Ik rij zo
meteen terug naar huis en ga mijn bus halen.
Daarna kom ik meteen hierheen om je op te
halen. Je moet dan alleen wel even wachten”,
stelt de heer Sweers hem gerust. “Jullie zien
het; met z’n allen uit en met z’n allen thuis, ook
weer vandaag!”
“Ik hoop dat veel mensen dit artikel lezen en
dat wij ze op een idee hebben gebracht om ook
een scootmobielclub te gaan opzetten, want
het geeft veel lol en gezelligheid. Het is echt
een moment om naar uit te kijken, iedere week
weer”, besluit organisator Rien Kremers ons
gesprek. Ook wij als gasten hebben erg genoten
van deze bruisende seniorenclub en hopen dat
er later ook nog zulke leuke initiatieven blijven
bestaan als wij deze leeftijd bereikt hebben.
Meer informatie over De Blijerijders via
www.deblijderijders.webnode.nl
Foto’s en tekst: Q-Studio.

Elke rit wordt gezellig afgesloten met
een lekker kopje koffie of thee met wat
lekkers erbij.

Beleef! Het Groene Woud | 27

Proef onze aardbeien!

Proef de zomer!

Bij Aardbeienkwekerij Van Beerendonk zijn
dagelijks verse aardbeien verkrijgbaar.
Zeven dagen per week van eind mei tot begin
oktober. De aardbeien worden verkocht via
een gekoelde automaat die zich bevindt op
het stalgedeelte van de boerderij.
Frans van Beerendonk verzorgt ook excursies en rondleidingen op zijn aardbeienbedrijf dat hij samen met zijn vrouw Arda en
zoon Theo leidt. Zowel voor groepen (familie,
vrienden, verenigingen) als voor scholen.

De kennis van Frans over aardbeien én Het
Groene Woud staan garant voor een zeer
interessante excursie! Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.

AARDBEIENKWEKERIJ
FAM. VAN BEERENDONK

Mosselaarweg 7, 5684 NX Best
Telefoon 0499 - 371932

Speel & Doe-Boerderij

De Steenuil

Waar een dagje uit of een vakantie op de boerderij,
een hele belevenis is! Boeren binnen- en
buitenspeeltuin met heerlijk terras en volop
boerderij activiteiten.
We zijn het hele jaar geopend:
woensdag en vrijdag 12:00 uur - 18:30 uur
zaterdag - zondag 10:30 uur - 20:00 uur
SCHOOLVAKANTIES ELKE DAG
tussen 10:00 uur - 20:00 uur

Café Restaurant De Zwaan, al 200 jaar de
gezellige ‘huiskamer’ van het Brabantse dorp
Son en Breugel. Het sfeervolle trefpunt in
het hart van het dorp voor jong én oud.
Café Restaurant De Zwaan
Markt 9, 5691 AR Son en Breugel
Tel: 0499-471 286, www.zwaan-son.nl
7 dagen per week geopend van 10:00-01:00 uur
en in het weekend van 10:00-03:00 uur.
Café Restaurant De Zwaan. Daar voel je je thuis.
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Familie van de Schoot
Schansstraat 3, 5688 NC Oirschot
Tel: 0499-573004, info@desteenuil.nl
Meer informatie via www.desteenuil.nl of via
onze Facebookpagina: Doe-Boerderij De Steenuil

Column... Boswachter Frans
door @BoswachterFrans
Natuurmonumenten

Eindelijk zomer
...in Het Groene Woud

Foto: Hiske Böhm Fotografie

Iedereen had het erover: “Waar blijft de lente!” Eind mei hadden we zelfs nog nachttemperaturen onder nul. Op sommige dagen was het bovendien autoruitenkrabben.

De aanhoudende koude zorgde ervoor dat
onze lentegasten, de vogels die hier komen
broeden, vertraagd arriveerden. Sommige
vogels bleven zelfs in Zuid-Frankrijk hangen.
Andere soorten raakten in de war, zoals de
kieviten. Kieviten zijn vogels die meegaan
met de vorstgrens. Dat wil zeggen, dat zij op
het moment van vorst naar het zuiden trekken. Je kunt je voorstellen hoe ongemakkelijk zij zich voelden met dat weertype.
Ook in de plantenwereld zag je een vreemd
verschijnsel. De voorjaarsbloeiers zag je
mondjesmaat verschijnen. Krokussen waren
er wel eind maart, maar ze stonden meestal

gesloten te kijk. Speenkruid, bosanemoon en
klein hoefblad lieten zich amper zien. En ook
veel grassen stonden er dor bij. Dit kwam
omdat de meeste planten hun sapstromen
toen nog niet in werking hadden gesteld.
Gelukkig heeft de zomer zich intussen al
volop van z’n beste kant laten zien. De heerlijke geuren van kleurrijke bloemen hangen
nu weer in de lucht. En de vogels zingen hun
vrolijke en uitbundige zomerliederen.
Juni 2013,
@BoswachterFrans
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Doe... Het Groene Woud

Nooit hetzelfde

...in het Wijland

Een goede formule moet je niet veranderen, maar ‘verandering van spijs
doet wel eten’, luidt een oud Nederlands spreekwoord. Met deze kennis in
het achterhoofd is Marleen van den Elsen een zeer bijzondere kampeerplaats begonnen die ‘In het Wijland’ heet. De kracht van In het Wijland is
dat je ieder jaar naar dezelfde camping kan gaan, maar in een totaal
andere Brabantse omgeving. Marleen noemt haar concept dan ook ‘de
mobiele camping’.
Marleen heeft haar eerste kampeerplaats
gevonden in het gemoedelijke Erp. Waar in
de herfst nog de koeien stonden te grazen,
staat nu een heuse camping. Deze prachtige
plek is voorzien van alle sanitaire gemakken
en een echte buitenkeuken. Dat lijkt niet zo
heel bijzonder maar wie heeft er naast zijn
slaapplaats een houtgestookte ‘hot-tub’?
Waar kan je nog ‘douchen’ in de openlucht
met uitzicht op een bos zonder dat iemand je
ziet? Waar bestaat nog de mogelijkheid om
in de vrije natuur pizza’s te bakken boven
een kampvuur? Bij In het Wijland is dit niet
vreemd, maar standaard.
Door de kleinschaligheid van deze kampeerplaats, is het een uitstekende plek om
met familie en vrienden je eigen camping te
creëren. Slapen kan in de zelf meegebrachte
tent maar wat is er leuker dan overnachten
in een echte Tipi-tent of Pipo-wagen?! Deze
staan voor je klaar en zijn voorzien van echte
bedden. Door het overzichtelijk terrein en
de gemoedelijke sfeer, is dit een uitgelezen
plaats om met kinderen te bezoeken. Er staat
een grote schommelbank die gemaakt is van
autobanden en er zijn natuurlijke materialen
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aanwezig waarmee ze hutten kunt bouwen,
maar ook lekker ravotten in het aangrenzende bos bestaat tot de mogelijkheden. Even
terug naar de basis zonder wifi en internet?
Marleen wil je graag helpen ’onthaasten’. Dit
jaar in Erp maar volgend jaar wellicht op een
unieke plaats binnen Het Groene Woud.
Ook organiseert Marleen regelmatig een
‘Cultureel Terras’. Hier komen muziek, toneel
of kunst bij elkaar tijdens een optreden of expositie in de vrije natuur. Je mag als publiek
je eigen stoel meenemen waarbij Marleen en
haar team je voorzien van een lekker drankje
en een smakelijk hapje. De agenda voor deze
terrassen tref je aan op de Facebook pagina
van ‘In het Wijland’.
Meer informatie over In het Wijland via
www.inhetwijland.nl of via Facebook.

Foto’s en tekst: Q-Studio

Foto’s en tekst: Q-Studio.

In deze rubriek willen wij je kennis
laten maken met leuke, unieke of
bijzondere recreatiemogelijkheden
binnen Het Groene Woud. Wanneer
je zo’n bijzonder initiatief kent, stuur
dan een email naar info@q-studio.nl
en wellicht staat jouw idee in de volgende editie van Beleef!.
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Bezoekerscentra

...in Het Groene Woud

Heerlijk relaxed kamperen en verblijven bij
Pergama Landjuweel! Vanuit de caravan,
appartement of tent stap je zó een luchtballon
in voor een adembenemende tocht over Het
Groene Woud. Dit natuurgebied is al mooi als
je er wandelt of fietst, maar vanuit de lucht
wordt het echt helemaal prachtig.

Pergama Landjuweel/BallonAIRpoort
Roonsestraat 20, 5076 PM Haaren
Telefoon 0411-622 724
info@pergama.nl, www.pergama.nl

Streekpark Klein Oisterwijk is gelegen aan de
zuidzijde van Oisterwijkse bossen en vennen in
Nationaal landschap Het Groene Woud. Op het
streekpark kunt u genieten van de natuur en de
streek tijdens uw verblijf, heerlijke wandeling,
diner of activiteit. Of u nu alleen komt of met
een groep wij, familie Jonkers en medewerkers,
heten u van harte welkom.

Streekpark Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 8a, 5062 TE Oisterwijk
Telefoon 013 - 528 20 59
info@kleinoisterwijk.nl, www.kleinoisterwijk.nl

Winery & Herbs
Boxtelseweg 23
5481 VE Schijndel
Telefoon 073-549 65 35
info@wineryandherbs.nl
www.wineryandherbs.nl
Voor een leuk dagje uit!

Beleef
het verleden!
Het Oertijdmuseum is een aanrader voor
jong en oud, met vele bodemvondsten uit de
directe omgeving. U loopt er langs mammoet
en sabeltandtijger én de grootste expositie van
dinosaurussen in Nederland.

Oertijdmuseum De Groene Poort

Bosscheweg 80, 5283 WB Boxtel
Telefoon 0411-616861
info@oertijdmuseum.nl, www.oertijdmuseum.nl

Heerlijk rondstruinen tussen de wijnranken, de
fruitbomen, de frambozen en in de kruidentuin.
Geniet van onze wijnen, kruidenthee en andere
producten van ons land. Kom gezellig snuffelen
in onze streekwinkel en bezoekerscentrum.
Geniet van ons druivenlabyrint.
Winery & Herbs. Het startpunt om
‘Het Groene Woud’ te ontdekken.
Wijnmakerij

Workshops

Vergaderlocatie Streekwinkel

