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Conceptplan: Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021 

 

Inleiding 

Sinds 2010 zijn vrijwilligers actief met het realiseren van wandelroutes in en rondom Mariahout. 

Dorpsvereniging Zorg om het Dorp (ZOD) Mariahout (gemeente Laarbeek) was en is hiervan een van de 

kartrekkers en leverde vrijwillige uitvoerders ter realisatie en onderhoud van dit netwerk. De coördinatie 

van het ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout is in haar geheel in handen van de ZOD-werkgroep Natuur 

en Recreatie.  
 

Anno 2021 heeft ZOD geconcludeerd dat de tijd rijp is om de routes nog eenmaal te optimaliseren, aan te 

passen, te vervangen, uit te breiden en voor een bredere doelgroep nog toegankelijker en bereikbaarder 

te maken. Hiermee denkt ZOD dat dit veelomvattend project met 16 routes afgesloten kan worden. 
 

Zorg om het Dorp heeft zich de afgelopen tien jaar ingezet om enkele routes ook rolstoel- en 

kinderwagenvriendelijk te maken. Bij de Ommetjes zijn al alternatieve wegen in de folders opgenomen. 

Sinds 2017 heeft ZOD geprobeerd de routes rondom de vennen van bredere paden te voorzien, zodat de 

wandelaar en zijn/haar begeleider elkaar kunnen ondersteunen of er gewandeld kan worden met 

hulpmiddelen zoals kinderwagens. Dit is uiteindelijk in 2020 gedeeltelijk gerealiseerd. In 2021 zal hier de 

met rolstoel begaanbare historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ aan worden toegevoegd. Deze 

loopt door het binnengebied van het dorp. Daarnaast streeft ZOD er naar om een lange historische route, 

die ook langs kapelletjes en unieke natuurgebiedjes zal lopen, zowel voor wandelaars als voor fietsers 

begaanbaar te maken. Over de mogelijke realisatie hiervan vindt momenteel overleg plaats met de 

gemeente Laarbeek i.v.m. verbetering van de zandpaden. 
 

ZOD heeft zich ten doel gesteld om de routes, waar mogelijk is, langs horecabedrijven van Mariahoutse 

uitbaters te laten lopen zodat gasten zich kunnen laten verleiden tot een tussenstop en ondernemers zich 

gesteund voelen. Ook de ‘Huiskamer’ van het Buurthuis wordt, met haar nieuwe terras, opgenomen in dit 

netwerk; de parkeerplaats aldaar wordt een van de te kiezen start- en eindplaatsen van dit netwerk. Dit is 

zowel uitnodigend voor eigen inwoners als ook voor de toerist en recreant. 
 

Zo wil ZOD ‘het bewegen’ door jong tot oud, van mobiel tot minder mobiel, stimuleren. Tevens wil het 

dorpsgenoten en gasten in en rond Mariahout, kennis laten maken met natuur, het cultureel (religieus) 

erfgoed, horeca, winkels en de boerenbedrijven in het algemeen als ook ‘in transitie’.  

 

In dit conceptplan ’Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ wordt een historisch 

overzicht gegeven van de werkzaamheden sinds 2010. Er wordt beschreven welke aanpassingen en 

vernieuwingen er gerealiseerd gaan worden in 2021. Met welke instanties er wordt samengewerkt, wat 

de inzet van vrijwilligers zal zijn en wat de te verwachten kosten zijn.  
 

Voor dit project zal subsidie worden aangevraagd. Dorpsvereniging Zorg om het Dorp Mariahout zal een 

deel van de kosten voor haar rekening nemen. Tevens wordt beroep gedaan op het leefbaarheidsfonds 

dat de gemeente Laarbeek jaarlijks beschikbaar stelt aan dorpsraad ZOD-Mariahout. Door de corona-

situatie kunnen subsidieaanvragen mogelijk iets te laat binnen komen. Hiervoor biedt ZOD bij voorbaat 

haar excuses aan. 
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1 Historie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 

 

2010   Voorbereiding realisatie van drie Ommetjes rondom Mariahout. Dit in het kader van  

   het IDOP. Namens ZOD is Ger Aarts de kartrekker. Er wordt samengewerkt met het IVN 

   en de gemeente Laarbeek. 

2011  Opening van Ommetje Oost, Zuid en West 
 

-samenwerking van ZOD met IVN en 

gemeente Laarbeek. Tevens overleg met 

Waterschap, SBB en ZLTO. 
 

-plaatsen van wandelroutebord bij de kerk 

in Mariahout 
 

-opstellen en uitgifte van 3 foldertjes 
 

-plaatsen van bruggetjes over het Kontven 

en bij de Heieindseloop 
 

-eerste opstart ZOD-onderhoudsploeg voor 

wandelpaden 

2011 Voorbereiding ‘Bankjesproject’ 

-contacten leggen met werkgroepleden Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout 
 

-uitzoeken welke locaties in de bossen om een rustpunt vragen 

2012-2014  Aanvraag, maken en plaatsen van ruim 20 bankjes en/of picknicksets met als doel de 

inwoners van Mariahout (Laarbeek e.a.) uit te nodigen om te wandelen door de natuur, 

wetende dat er voldoende rustplekken aanwezig zijn voor onderweg. 
 

-contacten met Brabant Water, SBB en Waterschap Aa en Maas 
 

-bankjes en sets zijn eigenhandig gemaakt uit gekapte eikenbomen (Vossenbergven) door 

werkgroep Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout (NLLM) 
 

-coördinatie is in handen van Ria Lindeman ZOD; dit is tevens de opstart van de ZOD-

werkgroep Natuur en Recreatie   

2014-2015 Uitbreiding wandelroutes; voorbereiding en coördinatie door ZOD.  

2015  Uitzetten van de drie Ommetjes met paaltjes en richtingbordjes 

Samenwerking ZOD en FRWRD (vrijwilligers van WiSH) 

2015   Opening ZOD-wandelroutenetwerk met negen 

wandelroutes, bestaand en vernieuwd.  
 

-uitzetten van drie wandelroutes met 

richtingbordjes door NLLM en ZOD 
 

-Nieuw: 2 wandelrouteborden Zuidwest Maria-

hout. Aangepast: overzichtsbord kom Mariahout  
  
-overleg met SBB, Heemkundekring ’t Hof van 

Liessent/gemeente Laarbeek (D’n Erpse pad) 
 

-samenwerking van ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie met Janmiekeshoeve  
 

-uitbreiding van vrijwillige ZOD-onderhoudsploeg voor het up-to-date houden van de 

wandelroutes 



4 
 

 

2015  Mede winnaar van de Erfgoed Cultuurprijs van de Peel 

2016-2017 Uitbreiding met zes wandelroutes in de Boerdonkse Kampen van Mariahout; een aantal 

kan met elkaar gecombineerd worden.  

-optimalisatie van bestaande routes 
 

-uitzetten van de extra wandelroutes met paaltjes en 

richtingbordjes door ZOD 
 

-uitbreiding met vier ZOD-wandelrouteborden NO 

(Noordoost) Mariahout 
 

-samenwerking ZOD met Janmiekeshoeve en ‘In de 

Hei’ in Mariahout 
 

-gezamenlijke opening (Hei) met buurtvereniging D’n 

Hoge Suute in het kader van de Gezondheidsrace. 

 

2017   Aanvraag voor project ’Toegankelijke Vennenroute’ bij de gemeente Laarbeek, met als 

doel de paden om de vennen beter begaanbaar te maken voor wandelwagens en 

rolstoelen, zodat ook minder mobiele dorpsgenoten van dit stukje natuurschoon, (800 m. 

buiten de bebouwde kom Mariahout) kunnen genieten. Bankjes zijn al eerder geplaatst. 

2017  Project ‘Toegankelijke Vennenroute’ vraagt ook aandacht voor verbeterde ‘Bereikbaar-

heid’ van de vennen en geeft suggesties voor potentiele fiets/wandelpaden aldaar.  

Tevens is bij de gemeente om optimalisering zandpaden 

in de Mariahoutse bossen (Lieshoutse Heide) gevraagd.  

2018 Na tegenwerking door onbekend persoon die tussen 

2011 en 2018 de doorgang over grond van Staatsbos-

beheer (SBB) systematisch blokkeerde, is er aangifte 

gedaan. Na PR van samenwerkende partijen (SBB, 

wethouder, dorpsondersteuner en politie) is de 

sabotage gestopt. Foto; Heieindseweg Ommetje Oost 

2018  Conceptaanvragen fietspad Sonseweg en D’n Erpse Pad ingediend bij de gemeente. Deze 

laatste is ook bestemd voor wandelaars met rollators, wandelwagens en rolstoelen die de 

bossen bezoeken. 

2019 Afspraken gemaakt met ambtenaar en Bosgroep Zuid over de toegankelijke route rondom 

de vennen; ook rondom het Vossenbergven ingetekend. Deze afspraak is later terug-

gedraaid door de gemeente. Er wordt een omleiding, via poortjes, door het bos gemaakt. 

2020 Officiële afwijzing fietspad D’n Erpse Pad; deze was ook bedoeld voor minder mobiele 

wandelaars. Argument gemeente: Bossen zijn al druk genoeg met wandelaars, ruiters en 

mountainbikers. 

2020  Realisatie ‘Toegankelijke Vennenroute’ met iets verbrede zandpaden. Door omleiding via 

het bos helaas niet meer overal goed bereikbaar voor minder mobiele mensen. 
 

-overleg met gemeente Laarbeek en Bosgroep Zuid aangaande de aangepaste route 

-ontwerpen en bestellen van richtingbordjes. 
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2020 vervolg 

 

-uitzetten van route met paaltjes en richtingbordjes 

door ZOD 
 

-uitbreiding ZOD-onderhoudsploeg voor de 

Vennenroute. 

2020  Aanvraag verbetering van zandpaden voor fietsers en 

wandelaars; o.a. als alternatief voor het niet doorgaan 

van fietsroute D’n Erpse Pad door de bossen.   

 

-presentatie over mogelijke aanpassingen zandpaden 

voor fietsroute langs de bossen, uitkijkend over de 

beekdalen van Mariahout. Ook over verbetering van 

zandpaden wandelroute D’n Erpse Pad en onderzoek 

naar fietsdoorsteek van Bosven richting Olen Nuenen. 
 

-fietspaden zullen ook gaan dienen als wandelpaden 

voor minder mobiele wandelaars 

 

-werkgroep ZOD-Natuur en Recreatie fietst met 

wethouders, ambtenaren en Bosgroep Zuid over de slechte zandpaden 

2020 Eerste aanzet conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout’. 

2021 Bespreking (Teams) over mogelijkheden ter verbetering van zandpaden voor fietsers en 

wandelaars; ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie/bestuur ZOD met wethouder Slaets en 

R. Tielemans (gemeente). 

2021 Indienen bij gemeente Laarbeek van alternatieven; na Teams-gesprek en het lezen van 

het onderzoek van Bosgroep Zuid naar (on)mogelijkheden van aanpassingen zandpaden. 

ZOD levert oplossingen aan en stelt vragen i.v.m. Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk. 

Tevens i.v.m. (on)bereikbaarheid infobord Vennen voor minder mobiele inwoners, via 130 

m. te droog zandpad Torrenven. Vennen liggen slechts 800 m. buiten de bebouwde kom.   

2021  Afronden conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ 

 en projectplan historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ langs authentieke 

gebouwen, theater, parken en beelden.  
 

-schrijven van beide plannen  
 

-betrokken partijen en vrijwilligers aanschrijven, presentaties 

houden en onderling overleg 
 

-Informatie wordt verstrekt via QR-code op borden bij locaties 

 

-parkeerplaats Buurthuis als mede startplek (Huiskamer)  
 

-subsidieverstrekkers aanschrijven 
 

-realisatie van dit project 

2021 Deelname aan NLdoet op 28 mei; plaatsing nieuw routebord 

en pijlen op paaltjes richting ‘Huiskamer’ Buurthuis. 

2021 Realisering ‘Optimalisatie’ inclusief de historische wandelroute 

‘Mariahout Pioniersdorp’. 

2021 Opening bij het Buurthuis: op een nader te bepalen tijdstip.  
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2 Aanpak realisering ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ 
2.1 Aanpassing en optimalisatie van bestaande wandelroutes 

2.2 Drie nieuwe wandelroutes  

2.3 Infrastructuur: routes, borden, teksten, folders en QR-codes  

 

2.1 Aanpassing en optimalisatie van bestaande wandelroutes 

 

2.1.1 Controle door ZOD van bestaande routes met andere eindverantwoordelijken 

 Naam route Eindverantwoordelijken Taken, gestimuleerd door ZOD  
 

1 D’n Erpse pad  Heemkundekring  ’t Hof 
van Liessent 
gemeente Laarbeek 

2019 Hersteld door eindverantwoordelijken 
2021 Terugplaatsing routebord bij ZW-vaart door 
gemeente. Aangeven van startplek B&D van de 
terugkeerroute. Overleg gemeente ivm Lange Pad 

2 Knooppuntenroute 
‘Pioniersroute’ 

Knooppuntenroute 
www.visitbrabant.nl  
Gemeente Laarbeek 

Overleg gemeente terugplaatsing van infobord 
door de gemeente Laarbeek omgeving Broeksteeg 
/Ketelkampweg. Tekst plattegrond  nr. 81 moet 80 
zijn. Route intekenen op routebord door ZOD 

3 Knooppuntenroute 
’t Geregt’ 

www.visitbrabant.nl    
Gemeente Laarbeek 

Route intekenen op routeborden door ZOD 

 

2.1.2 Controle en optimalisatie van bestaande wandelroutes van Zorg om het Dorp 

 Naam route Eindverantwoordelijken Taken 

4 Janmiekesroute ZOD, Janmiekeshoeve Optimalisatie ZOD / Janmiekeshoeve 

5 Heen en weertje 
vogelweidepoel 

ZOD 
Janmiekeshoeve 

Optimalisatie ZOD / Janmiekeshoeve 

6 Boerdonkse Kampen 
Buitenom 

ZOD, Janmiekeshoeve, 
In de Hei 

Plaatsen van richtingpijlen oude Pelgrimsroute 
Verlengd en verkort via Rondje Bosboerderij 

7  Mosbultenroute SBB, ZOD Verloren paaltjes + schildje herplaatsen door SBB 
(april 2021). Overleg met SBB op 19-04-2021 

8 Torrevenroute ZOD  Routeschildjes plaatsen op verdwenen paaltje SBB 
en bij sluisje. Bijbestellen schildjes en stickers. 
Aanlooproute wordt verplaatst via Buurthuis 

9 Bosvenroute ZOD  Optimalisatie ZOD 

10 Ommetje Zuid ZOD Richtingsbordjes en paaltjes tussen uitkijktoren en 
Knapersven; Bankje uitkijktoren door werkgroep 
Natuur & Landschap L/M; Startpunt P Buurthuis 

11 Ommetje West ZOD Ook startpunt vanaf P Buurthuis; pijlen plaatsen 

12 Ommetje Oost ZOD Opheffen van deel langs Kontloop over privégrond 
Uitgebreid aanpassingsplan zie H 3.1  
Opsplitsing in kort en lange route 
Ook startpunt vanaf P Buurthuis 

13 Vennenroute ZOD  
Gemeente Laarbeek 

Uitgezet in zomer 2020, op routekaart intekenen  
Kaart komt ook op achterkant van gemeentebord 
Ook startpunt vanaf P Buurthuis, via Meerven 8 

Opheffen 

14 Pelgrimsroute 
opheffen 

ZOD ZOD: Paaltjes en schildjes verwijderen. Hergebruik 
26 schildjes met pijlen voor Boerdonkse Kampen. 
Pelgrimsroute gaat op in de nieuwe wandelroute: 
Mariahout Pioniersdorp - rolstoelvriendelijk 

15 Boerdonkse Kampen 
Binnendoor 

ZOD / In de Hei / 
Janmiekeshoeve 

Nieuw wordt: Rondje Bosboerderij. Deze krijgt 
witte pijlen. Poortje + pijl plaatsen bij Hertenkamp 

 

http://www.visitbrabant.nl/
http://www.visitbrabant.nl/
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2.2 Drie nieuwe wandelroutes 

De eerste twee hier onder beschreven wandelroutes vervangen voormalige routes ‘Boerdonkse 

Kampen-Binnendoor’ en de ‘Pelgrimsroute’. De derde route zal een gecombineerde fiets/wandelroute 

worden; dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden die de gemeente Laarbeek bieden zal aangaande 

zandpaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluktuin          St Antonius kapelletje 

   Driesprong  Hei, Grensweg en Schaapsdijk 

 

 Naam route Eindverantwoordelijken Taken 
 

1 Rondje Bosboerderij in de 
Boerdonkse Kampen 
Route van 3 km. over 
percelen Janmiekeshoeve 
(Hei) en ‘In de Hei’ op de 
Schaapsdijk. Langs 
Pluktuin en kapelletje. 
Aansluiting via routes 
Boerdonkse Kampen,  
Ommetje Oost, D’n Erpse 
Pad en Janmiekesroute 

ZOD 
Janmiekeshoeve 
In de Hei 

ZOD:  Coördinatie door werkgroep Natuur en 
Recreatie  
-Janmiekeshoeve / In de Hei: Uitstippelen en 
aanpassen routes; zie o.a. bijlage 2+3  
-Janmiekeshoeve: plaatst witte pijlen en 
verplaatst andere routes aldaar. 
-ZOD/In de Hei/Janmiekeshoeve: plaatsen 
paaltjes, pijlen op schildjes of stickers, poortje.  
Vervangen 4 routeborden (nieuwe panelen)  en 
onderhouden paden in de Boerdonkse Kampen. 
Aanleggen en verbeteren ‘lange route Ommetje 
Oost’ 

2 ‘Mariahout Pioniersdorp’ 
Historische wandelroute 
langs authentieke 
gebouwen, theater, 
parken en beelden door 
het binnengebied van  
Mariahout. 
Route is rolstoel- en 
wandelwagen 
toegankelijk; 2,5 km. 

Zorg om het Dorp met 
hulp en toestemming van 
ZOD-werkgroepen  

 

Besturen binnen het 
‘groene hart’ en D’n Hoge 
Suute 

ZOD bestuur: coördinatie  
ZOD werkgroepen:  
-Foto archief Mariahout sinds 1932 
-Aantrekkelijk Mariahout  
-Natuur en Recreatie  
 

Aandacht voor: QR-code, plattegronden, routes  
en folders. 
Overleg met alle betrokken partijen bij beelden, 
privé-grond, initiatiefnemers, theater, buurten. 
Samenwerking met lokale werkgroepen  

3 Historische fiets- en 
wandelroute  
Door binnen- en 
buitengebied van 
Mariahout 

ZOD 
Gemeente Laarbeek 
i.v.m. mogelijke 
optimalisering zandpaden 
voor fietser en wandelaar 

Historische wandelroute wordt uitgebreid tot 
een wandel/fietsroute langs kapelletjes en 
molen Vogelenzang (Vincent van Gogh) 
vanwege de logische route voor fietsers.  
Overleg met gemeente over zandpaden. 
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2.3 Infrastructuur: routes, borden, teksten, folders en QR-codes  

*2.3.1 Algemeen  

*2.3.2 Werkzaamheden verzorgd door ZOD-vrijwilligers 

*2.3.3 Plaatsen, vernieuwen of bestickeren van de routebord-panelen en plaatsen nieuw routebord 

*2.3.4 Bijbestellen: pijlen (schildjes en/of stickers) en paaltjes 

*2.3.5 ZOD-website (QR), folders aanpassen en plattegronden bijbestellen op A4 

*2.3.6 Advisering aanschaf toeristische bordjes 

 

*2.3.1 Algemeen 

Na inventarisatie van alle oude en nieuwe wandelroutes en het omleggen van routes via de 

parkeerplaats bij het Buurthuis (Huiskamerproject) zullen plattegronden van NO en ZW en het totaal 

overzicht aangepast worden. De routeborden en/of stickers worden vervangen en een nieuw bord zal 

bij het Buurthuis worden geplaatst. Sponsoren zullen via hun logo op de kaart worden opgenomen. De 

plattegronden kunnen gedownload worden via www.zorgomhetdorp.nl . Ook zullen routekaarten 

gedrukt en verspreid worden via de horeca, dorpshuizen, toeristenpunten en de welkomstpakketten 

voor nieuwe inwoners van Laarbeek. Mariahoutenaren ontvangen deze per huis-aan-huis Nieuwsbrief.  
 

Alle uitgezette routes worden gekarakteriseerd met naam, lengte en inleidend tekstje op het routebord 

/ plattegrond. Met hulp van symbolen worden extra functies als ‘koffie drinken’ en ‘wandelwagen-

geschikt’ aangegeven. Van enkele routes zijn folders beschikbaar. Deze worden geoptimaliseerd, 

gedrukt en zijn te downloaden via website. 

 

De historisch route ‘Mariahout Pioniersdorp’ heeft als doel de wandelaars te informeren over het heden 

en verleden van Mariahout. Deze route wordt uitgezet via schildjes met pijlen en bordjes met namen 

van historische locaties of beelden. De daarop aanwezige QR-code zorgt voor digitale achtergrond-

informatie in woord en beeld. 
 

Zorg om het dorp verzorgt met haar werkgroep Natuur en Recreatie de coördinatie, subsidieaanvraag, 

bestelling, het uitzetten van de route en leveren achtergrond informatie via QR. Hierbij zullen ook ZOD-

werkgroep-leden van Aantrekkelijk Mariahout en Foto-archiefgroep Mariahout als ook het bestuur van 

ZOD actief betrokken zijn. 
 

Voor realisatie is het nodig nauw contact te leggen met 

overige betrokkenen in het dorp en waar nodig zullen er 

presentaties van de opzet gegeven worden. Direct 

betrokkenen worden, indien gewenst, actief bij de 

organisatie betrokken.  

 

De wandelfietsroute zal ook het buitengebied aangaan. Zo 

wordt er een bezoek gebracht aan de kapelletjes (Servatius 

en Antonius) en historische locaties in de natuur (Torreven; 

Torre = turf, Peel). Het kan zijn dat de fietsroute ook locaties 

buiten de grens van Mariahout aan doet. 
 

ZOD is met de gemeente Laarbeek in overleg om zandpaden 

voor wandelaars en fietsers te optimaliseren. ZOD heeft 

eenvoudige betaalbare en natuurvriendelijke voorstellen 

gedaan; nu nog samen prioriteren.   
 

 

http://www.zorgomhetdorp.nl/
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*2.3.2 Werkzaamheden verzorgd door o.a. ZOD-vrijwilligers 

-Alle routes worden nagelopen m.b.v. de huidige kaart en bekeken wordt welke aanpassingen er op de 

nieuwe kaart nodig zijn. 

-Grafisch deskundige 1 zal de wijzigingen en toevoegingen op routekaarten NO, ZO, Kom aanpassen. 

-Grafisch deskundige 2 zal de extra richtingbordjes (met mogelijke tekst) in EPS, jpg en pdf zetten. 

-Grafisch deskundige 3 zal de infoborden voor de historische wandeltocht ontwerpen. Eveneens de 

nieuw te ontwerpen richtingbordjes. 

-Grafische deskundige 4 plaatst de door ZOD aangepaste teksten op routeontwerp. Sommige worden 

ingekort aangeleverd i.v.m. de lay-out op de routekaarten / borden. 

 -Knooppuntenroutes (www.visitbrabant.nl) worden, naast met cijfers, nu ook op de kaart aangegeven.  

-Ommetje Oost wordt verlegd via Wilhelminastraat, opgesplitst in kort en lang en begaanbaar gemaakt. 

-Pelgrimsroute wordt afgebroken en historische route ‘Mariahout Pioniersdorp’ uitgezet. 

-Boerdonkse Kampen Binnendoor wordt afgebroken en Rondje Bosboerderij uitgezet. 

-Overleg met Buurthuis i.v.m. nieuwe startplek; begroting route bord / route pijlen / toeristische 

borden. 

-Overleg met besturen/stichtingen/werkgroepen van het ‘groene hart’ en contactpersonen van overige 

beelden.       

-Advisering horeca aanvraag toeristische gemeentebordjes. 

-Bestellen van nieuwe schildjes met pijltjes/stickers en plaquettes met standaard, bijbestellen van 

huidige schildjes met pijltjes/stickers en verbeterde plattegronden op de panelen/bordstickers.  

-Grafisch bedrijf plakt stickers op achterkant van bestaande borden; ter toevoeging.  

-Opschroeven van vernieuwde panelen en plaatsen van een nieuw routebord bij het Buurthuis. 

-Vrijwilligers maken de bestaande routes up-to-date door paaltjes en schildjes toe te voegen, vervangen, 

verplaatsen enz. 

-Vrijwilligers bundelen historische teksten welke via QR-code te lezen zijn; website wordt aangepast 

-Vrijwilligers zetten de historische route uit met ijzeren palen met infoborden en met richtingschildjes. 

-Vrijwilligers verzorgen onderhoud.  

*2.3.3 Plaatsen, vernieuwen of bestickeren van de routebord-panelen en plaatsen routebord  

Huidige ZOD-wandelrouteborden worden na de ‘optimalisatie’ vervangen of opnieuw bestickerd. 

Ook de achterkant van de bestaande borden; dus met zowel NO als ZW. Alle nieuwe bordjes en 

plaquettes voor de historische route moeten worden ontworpen, besteld en uitgezet. 

Vernieuwen huidige panelen:  

1x Groot overzichtsbord bij de kerk: Bord voor stickeren bij ‘Twee-en-20’ brengen 

2x2 Klein bord ZW en NO: bij Rooijseweg en Bosven, paneel vervangen + achterzijde toevoegen 

4x2 Middelgroot (100 -70 cm) bord NO en ZW bij de Veghelsedijk, Schaapsdijk (‘in de Hei’), 

Janmiekeshoeve en de Hei. Paneel vervangen; ook achterzijde toevoegen. 

Nieuw bord bij Buurthuis 

2x1 panelen NO en ZW + houten palen 15/15 3 m lang. Robiana Wood + 

IJzeren frame  

Bestickeren routeborden achterzijde (toevoegen) 

-1x stickers Noordoost op bestaande bord bij Pluktuin op hoek 

Hei/Schaapsdijk  

-1x sticker Zuidwest op bestaand bord bij Meerven/Bernadettestraat 

-1x sticker op achterzijde van gemeentebord bij het Torreven. 

-1x sticker op achterzijde van Trimbaanbord 

-1x sticker historische route achterkant Oranjeplein 

 

 

http://www.visitbrabant.nl/
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* 2.3.4 Bijbestellen: pijlen (schildjes en/of stickers) en paaltjes 

-Huidige en nieuwe afbeeldingen van pijlen ontwerpen in EPS, JPG en PDF en soms voorzien van tekst; 

snel bijbestellen om tijdens NLdoet (28 mei) te kunnen plaatsen.  

-Paaltjes die over zijn worden geteld (weinig). De rest bijbestellen: smal 150-10-05. 

-Schildjes logo ZOD op bankjes en picknicksets 

  

  

 

 

 

 

 

Route Bijbestellen schildjes  met of zonder tekst / stickers: EPS/JPG/pdf 

1 Ommetje Zuid - wit oranje pijl 1x  Pijl naar Links:  P Buurthuis (logo koffie).  
1x bij uitkijktoren. Pijl linksaf: Binnendoor – Pas op glad! 

2 Ommetje West - wit rode pijl 1x Pijl naar Links:  P Buurthuis + logo kopje koffie 

3 Ommetje Oost - wit blauw pijl Ommetje Oost kort. Pijl naar links: route kort (Rietven/Mortelven) 

- Oost Bordje Ommetje Oost lang. Pijl naar rechts en rechtdoor naar paadje via 
Rietven en bosrand Mortelven: Route lang + logo koffie 
Pijl rechtdoor en links af:  P Buurthuis + logo koffie  
Extra tekst Pluktuin en Kapel 

- Oost Stickers, aantal afhankelijk van aanbod in serie 

- Oost 10x Bordjes Neutraal wit/blauw  

4 Mosbultenroute -oranje rode pijl  ZOD ontvangt van SBB restant bordjes met rode pijl, als reserve 
SBB bezorgt restant paaltjes en onderhoudt eigen route (brandnetels) 

5 Bosvenroute -oranje groene pijl ZOD 

6 Torrevenroute-oranje blauwe pijl 15 stuks; vervangen/uitbreiding (verkleurde) pijlen. Ook extra schildjes 
met teksten. Route kerk langs Buurthuis, Meerven 8, vennen en terug.  
Aanpassen routekaart: poortjes en omleiding door het bos 

7 Vennenroute -blauw/groene pijl Extra 13 neutraal. 1x links Aanlooproute wandelwagen buurthuis  
1 naar links met tekst  kerkplein/ Buurthuis/P  + logo koffie (bij ven) 

8 Dn Erpse Pad – lichtblauwe pijl Heemkundekring / gemeente Laarbeek 

9 Boerdonkse Kampen Buitenom 
- oranje zwart  

28 stuks beschikbaar (oude pelgrimsroute) 4,6 km 
2 bordjes met tekst pad hertenkamp, paaltje schaapsdijk naar zandpad  
Oranje zwart pijl, links af: Kort logo kopje koffie 3,7 km 
Oranje zwarte pijl, rechts af: Langer Zandpadroute 4,9 km 

10 Janmiekesroute - wit groen ZOD/Janmiekeshoeve; langs bospaadje of Mortelven 

11 Heen/weertje weidevogelpoel - 
blauw 

Janmiekeshoeve / ZOD 

12 Rondje Bosboerderij - wit 20x Janmiekeshoeve / In de Hei / ZOD  

13 Historische route ‘Mariahout 
Pioniersdorp’ 

ZOD –Zie bijlage 1  

14 Historische wandel/fietsroute 
door en rondom Mariahout 

ZOD – bestelling routebordjes zijn niet in de begroting opgenomen ivm 
wensen tav bereikbaarheid 130m. Torrenven, fietsbruggetje Hoge Suute  

15 Pioniersroute; knooppunten 
geel/groen 

Knooppuntennetwerk / gemeente 
 

16 ’t Geregt’; knooppunten 
geel/groen 

Knooppuntennetwerk / gemeente 
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*2.3.5 ZOD-website (QR-code), folders aanpassen en plattegronden bijbestellen op A4 

-Folders Ommetjes aanpassen, op website plaatsen  en afdrukken. 

-Folder Mariahout Pioniersdorp maken, op website plaatsen en afdrukken. 

-QR-code linken aan nieuwe website. 

-Plattegronden tweezijdig afdrukken en verspreiden naar  toeristenpunten, Buurthuis, horeca, 

welkomsttas en huis-aan-huis in Mariahout met de Nieuwsbrief. 

*2.3.6 Advisering aanschaf toeristische bordjes 
 

-Vaststellen van plaatsen; bestemd voor Lourdescomplex, Buurthuis, In de Hei, Vennen. 
 

-Bevestigen aan lantaarnpalen: Hoek Schaapsdijk/in de Hei, hoek Bernadettestraat/Meerven kopje 

koffie erbij + Lourdescomplex, Driesprong Bernadettestraat/Knapersven Buurthuis koffie erbij. Hoek 

Mariastraat/Bernadettestraat kopje koffie bij Buurthuis.  
 

-Ook mogelijk: Meerven 8 richting Torreven/Vossenbergven: Vennen. Geen lantaarnpaal 

Ekstersteegje; van Meerven langs oliepompstation naar Torrenven.  
 

-Na overleg S. Hornikx (gemeente 16-04) kunnen ze worden besteld bij AGMI. Gemeente plaatst de 

bordjes. ZOD heeft offerte aangevraagd en overlegt met horeca bedrijven en gemeente. 

 

3 Grote projecten binnen ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ 
3.1 Ommetje Oost kort en lang 

3.2 Rondje Bosboerderij; transitie boerenbedrijven 

3.3 Vennenroute  

3.4 Historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ door het binnengebied van Mariahout; rolstoel- 

en wandelwagen vriendelijk 

3.5 Historische fiets/wandelroute door en rondom Mariahout 

 

3.1 Ommetje Oost - kort en lang 
 

*3.1.1 Historie Ommetje Oost 

*3.1.2 Zandpadenoverleg met gemeente 

*3.1.3 Routekaart, tekst en folder aanpassen 

 

*3.1.1 Historie Ommetje Oost 
 

-2011 gerealiseerd in foldervorm door ZOD i.s.m. IVN in het kader van 

IDOP 
 

-2015 route uitgezet door ZOD en FRWRD met richtingbordjes op paaltjes 
 

-2020 bericht dat de route niet meer over perceel Mariastraat 2 mag lopen, binnendoor naar Kontloop 
 

-2021 maart/april: alternatieven onderzocht i.s.m. gemeente (S. Hornikx). Conclusie, niet realiseerbaar 
 

-2021 maart/april: alternatief gebruik van de bestaande bruggetjes over de Kontloop onderzocht (R. 

Tielemans). Dit gaat eveneens niet door. Eventueel te gebruiken over rabatten Ommetje Oost kort. 

 

-2021 april: besloten is: 
 

*route loopt nu via Wilhelminastraat – Heieindseweg 
 

*uitsplitsing in Ommetje Oost kort (oorspronkelijk) en lang (Pluktuin/Kapel, D’n Lange Pad) 
 

*ommetje Oost start ook vanaf P Buurthuis 
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*3.1.2 Zandpadenoverleg met gemeente; zie ook bijlage 4 
 

Inzake Ommetje Oost komt er vervolgoverleg met de gemeente aangaande zandpad Mortelven (nu als 

wandelpad; dus geen fietspad) of langs bosrand (oud fietspaadje) vanaf Rietven naar Schaapsdijk.  
 

Omdat dit oude fietspad ook een klein gedeelte door mountainbikers wordt gebruikt zou ZOD graag 

zien, dat deze ± 130 meter ook een nevenpaadje kan krijgen.  
 

Welk van boven beschreven zandpaden is het meest optimaal om te bewandelen na verbetering? Ook 

nog een mogelijkheid is recht van overpad te verkrijgen bij Waterschap Aa en Maas en particuliere 

eigenaars van het Mortelven aan beekdalzijde. Ook dat zal moeten worden geoptimaliseerd. 
 

Overleg ook over terugweg Ommetje Oost via ‘De Lange Pad’ van wandelroute  D’n Erpse Pad, gelegen 

tussen Schaapsdijk en hondenoefenterrein; corridor creëren (Bosgroep Zuid) voor wandelafscheiding of 

historische tweedeling (ZOD) gebruiken?  
 

-Onderzoeken of (materialen) bruggetjes eventueel te gebruiken zijn over rabatten Ommetje Oost kort. 

 

-Het streven is om samen tot oplossingen te komen; door situatie pandemie zijn processen vertraagd. 

*3.1.3 Routekaart, tekst en folder aanpassen voor Ommetje Oost 

-Ommetje Oost start ook vanaf P Buurthuis 

-Bordjes weg van de Mariastraat naar de Kontloop 

-Bordjes nu in Wilhelminastraat 

-Bordjes splitsing in Ommetje kort en lang bij Rietven/Mortelven 

-Bordjes en paaltjes plaatsen langs ‘lange’ route 

-Folder en plattegrond aanpassen 
 

3.2 Rondje Bosboerderij; transitie boerenbedrijven 
 

Er is in de Boerdonkse Kampen een transitie gaande. Dit wordt zichtbaar als men wandelt over de 

gronden van de Janmiekeshoeve. De biologische boerderij verandert hier langzaam in een bosboerderij. 

Er wordt op de landerijen een innovatief agroforestry systeem ontwikkeld. Agroforestry is het 

combineren van vruchtdragende bomen en struiken met landbouwgewassen en vee. Ontdek de 

diversiteit van dit eetbare landschap! Onderweg passeer je een voormalig melkveebedrijf. In 1860 

streek Godefridus van Vijfeijken vanuit Nederwetten neer in de Lieshoutse Heide. Tegenwoordig kun je 

bij “In de Hei” op het terras terecht voor koffie of een lunch. Ook voor vergadering en overnachting. 

De pijlen van Rondje Bosboerderij zijn wit en worden in 2 richtingen uitgezet. Ook de verkorte route van 

Boerdonkse Kampen Buitenom loopt hier overheen richting ‘de koffie’. 

3.3 Vennenroute  
De Vennenroute is in 2019 deels aangelegd door gemeente Laarbeek na 

het ontwikkelen van het Vossenbergven. Bestaande paden rondom Torre-

ven zijn door ZOD breder gemaakt om het voor wandelaars met rolstoelen 

of wandelwagens iets toegankelijker te maken. De langste route door het 

bos voldoet helaas niet aan de eisen voor minder mobiele mensen. 
 

-2020 route is met paaltjes en pijlen uitgezet door ZOD en wordt 

onderhouden door 3 nieuwe vrijwilligers. 
 

-2021 route wordt opgenomen op het gemeentelijk bord bij de vennen. 
 

-2021 route wordt toegevoegd aan de plattegrond van ZOD. De sticker met alle ZOD-wandelroutes 

wordt, met toestemming van de gemeente, aan de achterkant van het gemeentelijk bord geplakt. Dit 

bord komt bij de hoofdingang (bij landbouwhek en poort) aan het zandpad Torrenven te staan. Er komt 

ook een aanlooproute vanaf kerk en Buurthuis. 



13 
 

 
 

3.4 Historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ door het binnengebied van 

Mariahout; rolstoel- en wandelwagenvriendelijk! 

Deze wandelroute loopt langs authentieke gebouwen, openluchttheater, parken en beelden in het 

binnengebied van Mariahout. De wandelaar wordt geïnformeerd via borden met basisinfo en QR-code 

voor verdieping. Belangrijke thema’s aangaande de historie die toegevoegd worden zijn:  

Ondernemen, Onderwijzen, Religies erfgoed, Horeca en Boerenleven. 

Zie het  zeer uitgebreide projectplan in bijlage 1. Dit plan is bedoeld om meerdere partijen bij de opzet 

van deze unieke wandelroute te betrekken en zo gezamenlijk dit project te realiseren. Tevens om 

specifieke subsidies aan te vragen. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

3.5 Historische fiets/wandelroute door en rondom Mariahout 
 

Dit is een uitbreiding van de historische route. Niet alleen voor wandelaars maar ook voor fietsers. 

De lengte van de route is afhankelijk van afspraken inzake zandpaden met gemeente. Dit is een project 

voor de langere termijn. Voorlopige versie is 15 km. lang, mits Sparrendreef geoptimaliseerd wordt voor 

fietsers. Bovendien is de route over Torrenven nog niet meegenomen i.v.m. 130 m. te zanderig pad. 

Voor realisatie is optimalisatie van dit pad een must. Tevens zijn er nog wensen voor een fietsbruggetje 

over de waterpartij bij speelpark De Hoge Suute. Eerste fysieke vergadering met gemeente staat 

gepland in tweede helft van mei. Voorheen uitgesteld wegens pandemieregelgeving. 
  

Zandpad Torrenven 130 m. 

Er kan gedacht worden aan een driedeling van het pad waarvan 1/3 deel geoptimaliseerd wordt voor 

fietsers, wandelaars met hulpmiddelen; dit kan via zandvermenging of flora-vriendelijk kalksteen (aldus 

Bosgroep Zuid) of met een vlonderpad. Ruiters en mountainbikers kunnen gebruik maken van het 2/3 

deel. Dit gedeelte van het Torrenven is niet noodzakelijk nodig voor landbouwverkeer; er kunnen, met 

betrokken boer, afspraken gemaakt worden een andere route te kiezen. Eventueel kunnen de ingang en 

uitgang, van dit 130 m. lange te droge en dus aan te passen zandpad, met inklapbare paaltjes worden 

afgezet ter voorkoming van sluipverkeer. Het wordt zo bij de ecologische droogtezone betrokken. Het 

vennengebied is na realisatie overigens nog, voor gemotoriseerd verkeer te bereiken via het zandpad 

vanuit Meerven 8. Dit pad is wel hard genoeg maar door plaatselijke tractorsporen niet overal goed te 

belopen met wandelwagens. ZOD denkt dat oplossingen mogelijk zijn, passend binnen het streven naar 

biodiversiteit omdat er een ‘groene’ scheidingslijn komt tussen 1/3 en 2/3. Voor financiën: zie 

Structuurvisie Laarbeek, Bijstellingen 2019, waar gelden gereserveerd zijn voor de droge ecologische 

zone en vlonderpaden. Herinrichting van dit zeer droge zandpad ligt binnen de mogelijkheden. Bezoek 

aan de vennen en het gemeentelijk informatiebord, door minder mobiele mensen of fietsers, dus ook.  
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4 Financiën en subsidies 
Dit ‘Conceptplan’, inclusief de historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ in bijlage 1, wordt aan 

de potentiele subsidieverstrekkers aangeboden. 

Werkzaamheden grafisch ontwerper zie bijlage 2 

5 PR 

Vooraankondigingen en werving van ZOD-vrijwilligers 

2021 zie ZOD-Nieuwsflitsen 2021 

2021 zie MooiLaarbeekkrant 

2021 zie Kontakt-FM 

2021 april: ED: vooraankondiging routebord Buurthuis in het kader van Huiskamer van het Buurthuis 

2021 april: contact met www.landvandepeel.nl  en algemene VVV 

2021 opgeven voor NLdoet op 28 mei en aankondiging van deelname 

2021 PR opening bij Buurthuis (Huiskamer) of In de Hei. Dit kan gecombineerd worden met een wandel- 

en/of fietstocht. 

6 Samenvatting en aanbeveling 
 

Met deze grootscheepse optimalisatie van het ZOD-wandelroutenetwerk in Mariahout hopen de vele 

ZOD-vrijwilligers de diverse doelstellingen aangaande bewegen, natuurbeleving, bereikbaarheid en 

toegankelijkheid gerealiseerd te krijgen. Zij zijn er van overtuigd dat hun vrijwillige werkzaamheden 

bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl en mooie locaties van Mariahout op de kaart zet. 

 

Opvallende nieuwkomers in dit netwerk zijn: 
 

- De lange route ‘Ommetje Oost’ die voor de aansluiting zorgt met de Mariahoutse ‘Boerdonkse 

Kampen’ en een bezoek mogelijk maakt aan de Pluktuin, het Antoniuskapelletje en de ondernemers van 

‘In de Hei’ en de ‘Janmiekeshoeve’. Ook de historische D’n Lange Pad wordt hierdoor weer zichtbaar. 
 

- De historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersroute’ met informatie over de geschiedenis van het 

dorp. Deze route is ook geschikt voor minder mobiele wandelaars. Juist voor deze doelgroep wordt er 

een verbinding gelegd met de ‘Huiskamer’ van het Buurthuis, waar iedereen gastvrij zal worden 

ontvangen. 
 

- Rondje Bosboerderij in de Boerdonkse Kampen. Deze route loopt over de hoger gelegen delen van 

Mariahout waar zich al in een vroeg stadium in de geschiedenis boeren hebben kunnen vestigen. Men 

maakt hier kennis met de eigentijdse aanpassingen van voormalige boerenbedrijven. Deze transities zijn 

mooie voorbeelden hoe er in het Mariahoutse buitengebied creatief en recreatief samengewerkt kan 

worden. Dit zou daarom ook opgenomen kunnen/moeten worden in Visie Buitengebied 2021. 
 

- Het op kaart zetten van de Vennenroute die in 2020 is uitgezet. Men wandelt hier op een uniek stukje 

Peellandschap in Laarbeek. Het Torreven en het Vossenbergven vormen de basis voor unieke fauna en 

flora. De paden zijn zoveel mogelijk geoptimaliseerd (verbreed) voor wandelwagens, rollators en andere 

hulpmiddelen voor de wandelaars. 
 
 

Voor realisatie van deze ‘Optimalisatie’ moeten eenmalig veel extra kosten gemaakt worden maar dan 

kan men in Mariahout, samen met haar gasten, er jaren op vooruit. Vrijwilligers van Zorg om het Dorp 

zullen de routes up-to-date houden.  

Bij deze doet het bestuur van Zorg om het Dorp, tevens dorpsraad Mariahout, een beroep op mogelijke 

sponsoren om in alle betrokkenheid, ook financieel, deze optimalisatie te ondersteunen.  

http://www.landvandepeel.nl/
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7 Nawoord 
 

 

Het bestuur van Zorg om het Dorp wil alle betrokken vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun inzet bij 

het voorbereiden van deze ‘Optimalisatie’. Ook voor de toezeggingen om bij te dragen aan de uitvoering 

ervan.  

De voorbereiding is een langdurig proces van ruim een jaar geweest omdat ZOD met heel veel zaken en 

partijen rekening heeft moeten houden. De pandemie heeft er voor gezorgd dat samenwerking veelal 

plaats vond per email en Teams-vergaderingen. Omdat fysiek vergaderen toch echt noodzakelijk bleek 

zijn er vorige zomer momenten geweest om met een iets grotere groep bijeen te komen zoals met 

wethouders, ambtenaren en deskundigen van Bosgroep Zuid om fietsend de zandpaden te inspecteren 

met als doel de gewenste routes te optimaliseren. Daarnaast hebben er afgelopen maanden enorm veel 

besprekingen in kleine setting plaats gevonden; de meeste buiten op de werkvloer! De diverse routes 

zijn meermalen gelopen ter inspectie en om vervolgens voorstellen te doen voor aanpassingen en/of 

verbeteringen. Er is een brainstorm-groep opgestart ter verdieping van het plan een historische route te 

ontwikkelen; dit om Mariahout beter te promoten en meer routes aan te kunnen bieden aan minder 

mobiele mensen.  

Opgeteld heeft dit tot heel veel vrijwilligersuren geleid en wordt het nu tijd om de ‘Optimalisatie’ ook 

daadwerkelijk te gaan realiseren. Zowel de aanpassingen in het binnen- als buitengebied vraagt om de 

veel extra inzet. Gelukkig heeft, de afgelopen maanden, een aantal extra vrijwilligers zich aangemeld om 

deze grote klus mee te helpen klaren.  
 

Dank aan alle mede verenigingen/stichtingen en professionele partijen waar de organisatie van deze 

‘Optimalisatie’ van afhankelijk is. ZOD waardeert de bereidheid om intensief met elkaar te overleggen 

en samen in oplossingen te denken. Zo kunnen we komen tot een mooi eindproduct en heeft dit project 

een grote kans van slagen in een omgeving die harmonieus is ingericht. 
 

Ook dank aan potentiele subsidieverstrekkers die zich betrokken bij ons voelen. Uw ondersteuning 

wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Inwoners van ons dorp en uit de gemeente Laarbeek, als ook de vele gasten, kunnen nog meer gaan 

genieten van Mariahout en haar mooie omgeving. Een dorp met historie in de kom en een buitengebied 

met weide, bos, vennen en hei waar ook gewandeld kan worden door minder mobiele mensen. 

 

Ria Lindeman-Emmen   ZOD-Werkgroep Natuur en Recreatie - Coördinatie:  
Voorzitter Ver. Zorg om het Dorp  Maria Eeuwes 
Dorpsraad Mariahout   Ria Lindeman  
Coördinator Natuur en Recreatie  Lilian van Vijfeijken   
Tel: 06 23993074       
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl      
www.zorgomhetdorp.nl 
 

 

Bijlage 1, pag. 16  Projectplan historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ 

  rolstoel- en  kinderwagenvriendelijk door het binnengebied van Mariahout 

Bijlage 2, pag. 37 Voorbeeldplattegronden van aan te passen routekaarten vennengebied en de  

     Boerdonkse Kampen in Mariahout  

     Aanpassing routeborden en aanpassing routepijlen; grafisch ontwerper 

Bijlage 3, pag. 40 Aan te passen kaarten NO en ZW 2017, Overzichtskaart ’15 en Ommetje Oost 

Bijlage 4, pag. 42  PP-Optimalisering zandpaden en samenvatting overleg en reacties op voorstellen 

gemeente na inventarisatie Bosgroep Zuid  

mailto:r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/
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Bijlage 1  

Projectplan wandelroute  

‘Mariahout Pioniersdorp' 

Rolstoel- en  kinderwagenvriendelijk door het binnengebied van Mariahout 

 

Dit projectplan maakt deel uit van het conceptplan 

 ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’  
 

Inleiding 

 

Dorpsvereniging ‘Zorg om het Dorp Mariahout’ (ZOD) heeft het plan opgevat in 2021 de wandelroutes in 

Mariahout te optimaliseren. Dit traject is uitgewerkt in conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroute-

netwerk Mariahout 2021’. 

De huidige Pelgrimsroute, met als onderdeel een wandeling door het Processiepark (nog zonder de 

richting-pijltjes), zal worden vervangen door een historische route door Mariahout. Na overleg met en 

toestemming van de betrokken partijen zal ZOD graag aan de slag gaan en zo proberen haar brede 

doelstelling ‘Mariahout en haar historie’ te promoten door het realiseren van wandelroute ‘Mariahout 

Pioniersdorp’. 

Deze route zal rolstoel-, rollator- en wandelwagenvriendelijk zijn.  

 

 

Vereniging Zorg om het Dorp Mariahout  

 

Mei  2021 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1 Doel wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’       18 

2 Locaties en thema’s van de historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’  20 

3 Meedenken en toestemming aangaande het ‘Lourdescomplex’    22 

4 Organisatie       22 

5 Aanbeveling en bijlages       30 



17 
 

 

  Startpunten wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ bij 

  het kerkplein of de parkeerplaats van het Buurthuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Beeld: Heikneuter 

Ontginner van de 

woeste heide! 

 

 

Digitaal leesadvies projectplan wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’: 

Twee pagina’s naast elkaar (PDF klik op: Beeld – Pagina weergave) 
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1 Doel wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ 

 

In februari 2019 is, na een Laarbeekse bijeenkomst ‘Erfgoed Laarbeek’ met o.a. gemeente Laarbeek, 

Heemkundekringen, ZOD-fotoarchiefgroep, Openluchttheater (OLTM), Locatieraad Mariahout en 

Dorpsraden, voor elke kern de identiteit vastgesteld. Voor Mariahout werd dit ‘Mariahout Pioniersdorp’. 

Dit heeft ZOD, tevens dorpsraad Mariahout, het plan doen opvatten om een wandelroute door 

Mariahout te realiseren langs authentieke gebouwen, theater, parken en beelden. De route zal de 

inwoners en gasten gaan informeren over Mariahout en haar historie. Deze wandelroute zal wederom 

(zie Pelgrimsroute) door het Processiepark lopen gezien de belangrijke religieuze betekenis in de 

geschiedenis van ons dorp en de rijksmonumenten aldaar. Hiermee kan het Lourdes-complex haar 

betekenis voor het verleden, heden en toekomst gecontinueerd zien worden. De totale route door het 

dorp Mariahout is 2,5 km lang en zal bewegwijzerd worden. Achtergrond informatie kunnen wandelaars 

opvragen via QR-code. De wandelroute is rolstoel-, rollator- en wandelwagenvriendelijk. 

 

Er zijn meerdere redenen om de wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ te realiseren 

 

1 Het bijbrengen van de historie van Mariahout met informatie over gebouwen, theater, parken en 

beelden als uitgangspunt. 

2 Het uitleggen van de betekenis van het Lourdescomplex in relatie tot de ontwikkeling van kerkdorp en 

parochie in Mariahout (vanaf 1932). 

3 Kennis maken met  historisch/religieuze waarden van Bernadette Soubirous (Lourdes) via replica’s in 

Mariahout. Tradities van Maria-meimaand en lichtprocessies kunnen zo beter begrepen worden.  

4 De aanwezigheid van de diverse rijksmonumenten in Mariahout accentueren. 

5 Het begrijpen van tradities van vieren en gedenken bij de Engelse graven en bevrijdingsmonument. 

6 Het ervaren van natuurbeleving en het rustgevende effect van wandelen door de groene parken in de 

kom van Mariahout; te weten het speelpark D’n Hoge Suute en het Processiepark. 

7 Inwoners en gasten stimuleren om bij regelmaat meer te gaan bewegen. 

8 Een route creëren die rolstoel-, rollator- en wandelwagenvriendelijk is. Zo kunnen mobiele en minder 

mobiele mensen prettig met elkaar ‘onderweg’ zijn.  

9 De leerlingen van basisscholen van Laarbeek tijdens het wandelen, via QR-codes, laten kennismaken 

met de historie van de kern Mariahout. 

10 Het onlangs opgestarte ‘Huiskamerproject’ in het Buurthuis een extra stimulans geven. De opzet is 

dat mobiele en minder mobiele mensen op afgesproken tijden de route door Mariahout kunnen 

wandelen en onderweg bij de Huiskamer onder genot van een kopje koffie/thee/ijsje/lunch elkaar 

kunnen ontmoeten. 

 

Onderzoek naar uitbreiding van project 

1 Er zal onderzocht worden of de historie van Mariahout ook in bewegend beeld kan worden 

aangeleverd d.m.v. historische filmpjes of filmpjes opgenomen door toneelvereniging Mariahout  

2 Er zal onderzocht worden of er een (digitale) speurtocht gemaakt kan worden voor kinderen/ 

gezinnen. Zij kunnen de vragenlijsten ontvangen bij de Huiskamer in het Buurthuis. Deze kan ook door 

scholen gebruikt worden. 
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Afbeeldingen uit boekje: 

bUITen DE KUNST LAARBEEK 
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2  Locaties en thema’s van de historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ 
 

Start: Kerkplein, P bij Buurthuis of op elke instapmogelijkheid vanuit ieders huis. 

Looprichting: zie nummering van de ronde langs gebouwen, theater, parken en beelden 

1  Heikneuter   -Bernadettestraat 43 - P Buurthuis; Carnavalsvereniging 

     -Ontginner van de woeste gronden 
 

2 Thema’s bij Kruisbeeld  Driehoek Rooijseweg/Veghelsedijk/Mariastraat  

-2.1 Kruisbeeld   -Idem; Religieus 

-2.2 De Roskam  -Mariastraat, vroeger ‘doorgangscafé richting Veghel/Zijtaart en Nijnsel 

-2.3 Boerenleven  -Rooijseweg 7; 1939 Ties vd Ven gemengd bedrijf  
 

3  Totempaal   -Tuindersweg/Maplehof ; Canadese emigranten. (Infoborden al aanwezig) 

4  D’n Hoge Suute  -Speelpark; Figuratief symbool wordt in overleg met buurtver. gerealiseerd 

5  Plastiek   -Hoek Oranjeplein/Julianastraat; Op zijmuur van de voormalige Rabobank 
 

6  Thema’s bij Pionier Oranjeplein bij beeld Pionier 

-6.1 Pionier   -Symbool van ontginners en starters van kerkdorp Mariahout,   

       mede ter herinnering aan dorpsgenoot Tinus Vermeulen 

-6.2 Onderwijzen    -Jongensschool (Bernardus) en doorkijk naar meisjesschool Bernadette 

-6.3 Ondernemen  -Winkels vóór de oorlog in Mariahout en na de oorlog op Oranjeplein 
 

7  Thema’s bij poort rechts Aan rechterzijde poort Mariastraat/Oranjeplein-overleg met OLTM . 

-7.1 Klooster Mariënhof  -Zusters van Barmhartigheid. Historische beschrijving / kleuterschool 

-7.2 Openlucht theater   -OLTM; historische beschrijving of link website; Cultureel (kan ook bij P2) 

-7.3 Social Sofa  -Mozaïek-bank vrouwenvereniging oMase   
 

8 Thema’s poort links Aan linkerzijde poort Mariastraat/Oranjeplein -overleg met Wilbert OLTM. 

-8.1 Bevrijdingsplaquette  -18 september; Zorg om het Dorp, link ZOD-Bevrijdingsnieuwsbrief 2019 

-8.1 Ingang Processiepark -info over historie Processiepark; ook over beelden indien park gesloten is 

 9 Gekroonde Maagd  -Rijksmonument in Processiepark; Religieus 

10 Bernadette   -Rijksmonument in Processiepark (met bloembak); Religieus 

11 Maria en Kind  -Processiepark; Religieus 

12 Maria Boodschap  -Processiepark; Religieus, engel Gabriel 
 

13 Thema Lourdescomplex Uitgang Processiepark naast de grot  

-13.1 Engelse graven* -Via ingang kerkhof, bij kerkmuur: Oorlogsslachtoffers WO ll 

-13.2 Graf van pastoor  -Op kerkhof: (bouw)pastoor Lourdeskerk en initiatiefnemer 

van Eijndhoven*  Lourdescomplex en Openlucht Theater Mariahout 

-13.3 Kruisbeeld op   -Rijksmonument op kerkhof; Religieus  

‘Calvarieberg’* 

-13.4 Lourdesgrot  -Kerkplein; historische processies, thema verschijning Maria bij Bernadette 

-13.5 Lourdeskerk  -Rijksmonument; Bezoek voorportaal kerk, indien opengesteld 

     met Smitsorgel (rijksmonument). Toekomst: belichting van toren  
 

14 Thema Religieus begin Uitgang verhard pad bij Mariastraat. Met zicht op: 

-14.1 Pastorie   -Rijksmonument, Delftse School 

-14.2 Buste pastoor van -Pastorietuin 

Eijndhoven  
 

15 Thema Horeca  Bij hoek Mariastraat/Bernadettestraat;  historie van alle horeca 
 

Mochten er langs deze route nog oude boerderijen / huizen enz. liggen, dan kunnen die worden 

opgenomen. Ieders inbreng is welkom. Bijv. oude foto’s op pinautomaat en … 
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Kaartje route door het dorp Mariahout 2,5 km 

 

Kaartje route Lourdescomplex 0,65 km  
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3 Meedenken en toestemming aangaande het ‘Lourdescomplex’ 
 

Na een voorzet vanuit ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie om de Pelgrimsroute om te zetten in de 

historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ en het aandragen van een mogelijke route door het 

dorp met bijzondere locaties, is er behoefte aan een werkgroep die meedenkt over de uitvoering ervan. 

De brainstormgroep die ontstaat bestaat uit Wilbert Kuijpers (ZOD-Aantrekkelijk Mariahout en OLTM), 

Marieke Hulsen en Jan Jansen (beiden uit ZOD-werkgroep Fotoarchief Mariahout vanaf 1932), Harold de 

Louw (ZOD-bestuur en Stichting Groene Hart Mariahout), Henk Hulsen (ZOD-bestuur, Locatieraad 

Mariahout en Stichting Groene Hart Mariahout) en Ria Lindeman (ZOD-werkgroep Natuur en Recreatie 

en ZOD-bestuur). ZOD zal het gemaakte plan voorleggen aan Locatieraad Mariahout en Stichting Groene 

Hart van Mariahout. Na een mogelijke presentatie, uitwisseling van ideeën en maken van aanpassingen 

zal het uiteindelijke plan ter toestemming worden voorgelegd aan het parochiebestuur.  
 

Toestemming van Parochie e.a. 

1 Bewegwijzering door Processiepark (zie H. 4). Dit kan eenvoudig met stickers op de lantaarnpalen 

en/of met paaltjes en schildjes met richtingpijlen; zoals elders in het dorp. Aantal minimaal 6 stuks. 

2 Het plaatsen van kleine bordjes met naam, jaartal, kunstenaar van het beeld of architect van het 

gebouw en een QR-code voor achtergrond informatie.  

3 *Kerkhof - Wandeling over het kerkhof. Dit kan met of zonder bewegwijzering. Alternatief zie ad 4 

4 Plaatsing van gecombineerde infobordjes met overzicht van de te bezichtigen locaties, thematische 

historische onderwerpen en QR-codes. Zie nr. 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15.  

5 Wensen vanuit de gemeenschap zijn: komst van belichting van de kerktoren en openen van 

voorportaal van de dezelfde kerk voor bezoekers. Lourdescomplex staat nog meer op de kaart.   

 

NB: Indien het Processiepark tijdelijk gesloten is zal de alternatieve route over het voetpad rondom het 

park lopen. Hierbij zien de wandelaars de beelden alleen op afstand en missen ze religieuze en 

natuurbeleving van het park. Dat geldt ook voor de bankjes voor een moment van rust en bezinning.  
 

4 Organisatie 
 

4.1 Brainstormsessie en advisering inzake standaards en borden met info en/of QR-code 

4.2 Toestemming vragen aan betrokken partijen; meedenken wordt op prijs gesteld 

4.3  Keuze lay-out voor richtingschildjes op paaltjes en/of stickers op lantaarnpalen 

4.4  Keuze begeleidende tekst over gebouw, theater, park of beeld op borden 

4.5  Maken van een begroting voor aanschaf materialen 

4.6  Dit projectplan opnemen in conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk 2021’  

4.7 Historische route toevoegen aan de geoptimaliseerde wandelroutekaarten en -borden  

4.8  Aanvraag subsidies 

4.9  Werven van extra vrijwilligers 

4.10 Bestellen van materialen 

4.11 Uitzetten van de wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ in het dorp 

4.12 Contactpersonen / Informeren over de historische route / PR / Subsidieverstrekkers 

4.13 Onderzoeken van extra digitale opties 
 

Uitwerking hoofdstuk 4 

4.1 Brainstormsessie en advisering inzake borden met info en/of QR-code 

Brainstormgroep gaat aan de slag en komt met een voorzet voor borden die wat betreft stijl en lay-out 

bij het ‘groene hart’ en dorp passen. Het materiaal moet langdurig gebruik van de geplaatste QR-code 

mogelijk maken en hufterproef zijn. Dit geldt ook voor de ijzeren standaards. ZOD is bereid om 

presentaties over de mogelijke aanpak en de te maken keuzes te geven. De uiteindelijk keuze van de 

materialen, passend in groene hart, wordt uitgangspunt voor de gehele route. 
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Pastoor van Eijndhoven,  

grondlegger van Mariahout   

Bouwpastoor OLVr van   

Lourdeskerk, pastorie en  

kerkhof  
  

Initiatiefnemer:  

Processiepark  

Lourdesgrot  

Openlucht theater   

Tradities:  

Processies  

Toneelspel  

 

 

 

 

Momenteel zijn er twee ‘wandelroutes’ die mensen uitnodigen het Processiepark te bezoeken. 
 

1 Pelgrimsroute 

Vanuit de bebouwde kom richting het Torreven met o.a. een vrije wandeling door het Processie-

park via de ingang naast de Lourdesgrot. Er wordt een bezoek gebracht aan de religieuze beelden 

en de Engelse graven uit WO ll. Deze route bevat geen achtergrond informatie zal daarom 

worden vervangen door de wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’. 
 

2 Autospeurtocht ‘De geesten van de Peel’ 

Via zoekfoto’s en vragen worden de deelnemers door een deel van het Lourdescomplex geleid.  

Diverse deelnemers wandelen aansluitend door het Processiepark. Vooral tijdens het weekend is 

er daardoor veel belangstelling voor dit Lourdescomplex. 
 

Nadelen van deze informele wandelroutes via de ingang naast de Lourdesgrot zijn: 

-geen info te lezen over de Engelse graven, rijksmonumenten en andere beelden aldaar. 

-rijksmonumenten (Bernadette en Gekroonde maagd) worden via de achterzijde benaderd; geen 

goed en mooi zicht op het beeld.  
 

Conclusie: 

Het lijkt ZOD zinvol om de nieuwe wandelroute door het Processiepark te laten starten bij de 

poort van het Oranjeplein. Zo worden de rijksmonumenten al vroeg zichtbaar en herkenbaar 

tijdens de wandeling. Om dit te realiseren is rekening gehouden met het uitzetten van de totale 

route door Mariahout en dus de looprichting door het Processiepark. 
 

 

 

 

Op vrijdag en in het weekend zijn er veel deelnemers te vinden bij de Grot e.a. 

 

 

 



24 
 

 

4.2 Toestemming vragen aan betrokken partijen; meedenken wordt op prijs gesteld 

In eerste instantie wordt er toestemming gevraagd aan de besturen binnen het ‘groene hart’. Tevens 

vindt er ook overleg plaats met andere betrokkenen. Dit zijn ZOD-werkgroep Totempaal, ZOD-werk-

groep Bevrijding, Carnavalsvereniging, Buurtvereniging D’n Hoge Suute, ‘Vrienden’ van de Pionier en 

Buurthuis Mariahout. Dit om de voortgang bij het opstellen van conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-

wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ en aanvraag subsidies te garanderen binnen het afgesproken 

tijdspad.  
 

 

4.3 Keuze lay-out voor richtingschildjes op paaltjes en/of stickers op lantaarnpalen 

De gemaakte keuze voor de infoborden bepalen ook de stijl van de pijlen op de richtingschildjes en -

stickers voor de wandelroute door het gehele dorp. 
 

 

4.4 Keuze begeleidende tekst over gebouw, theater, park of beeld op borden 

Uitgangspunt zijn de eenvoudige teksten uit het boekje ‘Uit de kunst Laarbeek’. De direct betrokken 

partijen denken mee en geven fiat aan de uiteindelijke tekst. Via de QR-code op het bord zal er in woord 

en beeld achtergrond informatie gegeven worden over de historie en tradities van het dorp. ZOD- 

werkgroep ‘Foto archief vanaf 1932’ zal zich hiermee bezig houden. De website van ZOD zal er op 

aangepast moeten worden. De info kan, indien gewenst, in korte samenvatting op een folder komen.  
 

 

4.5 Maken van een begroting voor aanschaf materialen 
 

4.5.1 Materialen algemeen voor wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ 

Ontwerpkosten 1 schildjes, stickers en infobordjes  

Kosten richtingschildjes met pijlen 

Kosten stickers (op infostandaards) met naam en QR-code over het specifieke onderwerp 

Kosten infostandaards, ijzer (hufterproof en roestvrij-behandeld) 

Schroeven e.a. timmermateriaal 

Huur elektrische grondboor voor enkele dikke palen 

Ontwerpkosten 2 maken van routekaart en ontwikkelen van folder 

Bijkomende vrijwilligerskosten 
 

4.5.2 Materialen specifiek voor het Lourdescomplex 
 

-1 Minimaal 6 routepijlen voor de route in het Processiepark.  

Dit kunnen 4 stickers op lantaarnpalen en 2 schildjes op paaltjes zijn.  

Alternatief: Minimaal 6 paaltjes met pijlen er op of pijlen op de naambordjes. 
\ 

-2 Afhankelijk van keuze besturen binnen het groene hart: 

Aparte borden of in groepje bij elkaar 

 

 

4.6 Dit projectplan opnemen in conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk 2021’ 
 

ZOD zal het definitieve projectplan opnemen in het conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelnetwerk 

Mariahout 2021’. Dit wordt gebruikt voor aanvraag van subsidies en verdeling van de taken. 
 

4.7 Historische route toevoegen aan de geoptimaliseerde wandelroutekaarten en -borden 
 

Dit onderdeel zal onder verantwoording  van ZOD vallen. Specifieke folders kunnen in samenspraak met 

betrokken partijen eventueel gerealiseerd worden. Kosten ontwerpbureau zullen worden opgenomen in 

het totale conceptplan ZOD-wandelroutenetwerk. 
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Bernadette; rijksmonument     Uit de Kunst Laarbeek 

    Replica Lourdesgrot met beelden van Maria en Bernadette 
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4.8 Aanvraag subsidies 
 

De conceptaanvraag ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ wordt, inclusief 

begroting van de kosten van wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’, gebruikt om subsidies aan te 

vragen.   

4.9 Werving van extra vrijwilligers 
 

De werving  van vrijwilligers die bijdragen aan de logistiek van deze grote klus is een must. Werven vindt 

plaats via de ZOD-Nieuwsflits, MooiLaarbeekkrant, Kontakt TV en vooral via mond-tot-mond werving. Er 

zijn medio april al een aantal aanmeldingen binnen. Deze vrijwilligers hebben toegezegd op 28 mei 

tijdens NLdoet mee te komen helpen met de routes naar Buurthuis en plaatsen van routebord aldaar; 

dit ter stimulans van het huiskamerproject. Tevens worden overige routes aangepast en onderhouden. 
 

Voor de achtergrondinformatie hebben leden van ZOD-werkgroepen ‘Aantrekkelijk Mariahout’ en 

‘Fotoarchief Mariahout vanaf 1932’ zich aangemeld. Een afvaardiging maakt deel uit van de brainstorm-

groep. Verder verdiept men zich in de historie die via QR-code is terug te lezen. 

De coördinatie ligt in handen van ZOD-bestuursleden en werkgroepleden van ZOD-Natuur en Recreatie. 

4.10 Bestellen van materialen 
 

Het bestellen van de materialen is afhankelijk van de hierboven gemaakte keuzes, de ontvangen offertes 

en de aangeboden subsidies. 
 

4.11 Uitzetten van de wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ in het dorp 
 

Vrijwilligers van ZOD zullen het uitzetten verzorgen door in het dorp paaltjes met schildjes, stickers en 

infoborden met QR-code te plaatsen.  
 

Aangaande het Lourdescomplex graag in samenspraak en samenwerking met vrijwilligers van Stichting 

Groene Hart van Mariahout en/of kerkhof- en grotwerkers en/of Locatieraad Mariahout.  

Bij vertraging (i.v.m. corona) kan dit onderdeel ook later worden toegevoegd omdat het groter geheel 

van conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk 2021’ doorgang moet vinden.  
 

Infoborden kunnen, des gewenst, in de openbare ruimte geplaatst worden. Er wordt rekening mee 

gehouden dat het Processiepark op sommige momenten gesloten zal kunnen zijn. 

 4.12 Contactpersonen / Informeren over de historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ /  

PR / Subsidieverstrekkers 
 

-Contactpersonen 

ZOD stelt het op prijs als het bestuur van de Parochie/Locatieraad als ook van Stichting Groene Hart van 

Mariahout een contactpersoon aanstelt waar mee overlegd kan worden. ZOD streeft het hebben van 

korte lijnen na.  
 

-Informeren over de historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’  

Informeren vindt plaats via: 

-routeborden in dorp met QR-code 

-folder Mariahout Pioniersdorp en flyers plattegronden NO en ZW 

-websites van ZOD en ‘Land van de Peel’.   
 

Ook overige websites zijn mogelijk bijv. van Parochie Laarbeek, Stichting Dorpshuizen Laarbeek, 

buurtvereniging D’n Hoge Suute en/of gemeente Laarbeek. Tevens kunnen andere websites deze link 

gebruiken. 
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Met de klok mee: Graf van past. van Eijndhoven en Kruisbeeld (rijksmonument) - Ingang kerkhof 

en oorlogsgraven – Huidige schildjes Processiepark waar helaas geen QR-code ingegraveerd kan 

worden – Bevrijdings-monument poort Oranjeplein ‘In vrijheid samen herdenken, in vrijheid 

mogen vieren’. 
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-PR 
 

Als het project ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ gerealiseerd is zal het geopend 

worden op een nader te bepalen tijdstip. 

Tussentijds zal er via de ZOD-nieuwsflits, MooiLaarbeekkrant en KontaktFM en het ED over de 

aankondiging en voortgang worden geïnformeerd.  

 

-Subsidieverstrekkers 
 

Deze zullen bij de opening en berichtgeving worden betrokken. Hun namen/logo’s zullen op de 

routeborden, routekaarten en folders geplaatst worden. 

4.13 Onderzoeken van extra digitale opties 
 

Er zal onderzocht worden of de historie van Mariahout ook in beeld kan worden gebracht d.m.v. filmpjes 

welke via de QR-code te downloaden zijn. Of een film die tijdens thema-avonden gedraaid kan worden. 
 

Ook zal onderzocht worden of er een (digitale) speurtocht gemaakt kan worden voor kinderen / 

gezinnen. Zij kunnen vragenbladen ontvangen bij de Huiskamer in het Buurthuis. Er zal hiervoor contact 

worden opgenomen met ZOD-contactpersoon ‘Jonge gezinnen’. 
 

Deze informatie wordt  ook op de aangepaste en uitgebreide website van ZOD geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tradities in het Groene Hart van Mariahout - Foto’s met de klok mee: 

Viering bij de Grot op 15 aug. – Viering in het Openluchttheater – Dodenherdenking 4 mei bij de Engelse 

graven - Samen op weg naar het Bevrijdingsmonument op 18 september - Na afloop van de dienst bij de 

Lourdesgrot met burgemeester, liturgiegroep en geestelijke -  5 mei Runningteam Laarbeek brengt 

bevrijdingsvuur uit Wageningen - Lichtprocessie bij de Lourdesgrot - Lichtprocessie in het Processiepark 
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 Tradities in het Groene Hart van Mariahout 
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5 Aanbeveling  

 

Dit projectplan voor de historische wandelroute ‘Mariahout Pioniersdorp’ wordt van harte bij u 

aanbevolen. Hopelijk staat elke bovengenoemde partij hier even positief in als het bestuur van Zorg om 

het Dorp. Indien men zaken verduidelijkt of veranderd wilt hebben staat ZOD open voor een gesprek. 

Alle suggesties zijn welkom. 

Samen kunnen we iets moois creëren en Mariahout en haar historie kenbaar maken zodat we ‘De 

Mariahoutenaar’ nog beter begrijpen.  

 

Als voorzitter van het ZOD-bestuur hoop ik op korte termijn van u een reactie te mogen ontvangen, 

zodat dit project meegenomen kan worden in het momenteel op te stellen conceptplan ‘Optimalisatie 

ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’. Het streven is dit totale conceptplan voorjaar 2021 

compleet te hebben, subsidies aan te vragen en zo snel mogelijk van start te gaan.   

 

Uw medewerking, enthousiasme, betrokkenheid en suggesties worden zeer op prijs gesteld. 

Laten we samen ons dorp weer die uitstraling geven die het in het verleden zo aantrekkelijk maakte! 

 

En mocht u dit, als potentieel subsidieverstrekker lezen, dan houdt ver. Zorg om het Dorp Mariahout 

zich van harte aanbevolen voor een bijdrage in de kosten. 

 

Mei 2021 

 

Ria Lindeman-Emmen 

Voorzitter Ver. Zorg om het Dorp 

Dorpsraad Mariahout 

Coördinator Natuur en Recreatie 

06 23993074 

r.lindeman@zorgomhetdorp.nl 

www.zorgomhetdorp.nl 

 

 

 

Bijlages: 

Foto’s van de overige  beelden, theater en gebouwen:  

 

-Pastorie; rijksmonument  

-Klooster Mariënhof  

-Totempaal Maplehof   

-Openluchttheater 

-Kruisbeeld bij ingang kom 

-Maria en Kind 

-Maria Boodschap (Gabriel) 

-Bernadette (ingemetseld in Bernadetteschool) 

-Speelpark D’n Hoge Suute 

-Ingang Processiepark bij Oranjeplein/Mariastraat 

-Plastiek Rabobank en Heikneuter 

 

 

mailto:r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
http://www.zorgomhetdorp.nl/
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Rijksmonument Pastorie 

Klooster Mariënhof 
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Totempaal op de Maplehof 

-Canadese emigranten (uit voormalig Mariahout) gaven tijdens de reünie in 1988 deze totempaal cadeau. De 

Canadese indiaan Austin McCue is de kunstenaar. Hij gaf de totempaal de naam: 'Weech ki wan di win' wat 

'Vriendschap' betekent. 

-In 2017 werd een replica gemaakt door houtkunstenaar Wim van Eijndhoven, bewoner van de Maplehof. 

-Onthulling nieuwe totempaal en Canada plaquette. 
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 Openluchttheater Mariahout in het Groene Hart 
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Met de klok mee: 

-Kruisbeeld bij ingang Kom 

-Maria en Kind 

-Maria Boodschap (Gabriel) 

-Bernadette (ingemetseld in muur 

Bernadetteschool) 
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Wandelroute via Speelpark D’n Hoge Suute en 

via de poort bij het Oranjeplein naar het Processiepark  
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Hei- 

kneuter 
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Bijlage 2.1 Aanpassingen - Vennenroute 

 

Bijlage 2.2 Aanpassingen Boerdonkse Kampen met Ommetje Oost en Rondje Bosboerderij 
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Bijlage 2.3 Aanpassingen op plattegrond Noord Oost 

 
De rondjes, pijlen enz. op de kaart mogen verder uit elkaar zodat het minder druk wordt. Je kunt er dus steeds 1 

of 2 uithalen. Dat geldt voor onderstaande aanpassingen. 

1 Boerdonkse Kampen Buitenom (nu oranje pijl)  

-krijgt andere bordjes met pijlen. Dit zijn de pijlen van de Pelgrimsroute. (Oranje met zwarte pijl).  Zie kaart Zuid 

West. Wil je de pijl vóór de tekst aanpassen?  

-De oranje driehoekjes op de kaart blijven de huidige oranje pijlen.   

-Op het route bord zijn de licht oranje pijlen niet goed te zien. Als het niet veel werk is dan mogen alle pijlen 

(donker oranje en lichte oranje een tikkeltje donkerder, zie kleur nieuwe bordje). Er wordt niet gekozen voor 

zwarte pijlen omdat deze waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor de historische route. 

-Lichte pijlen naar In de Hei: wordt later toegevoegd. 

 

2 Zie routekaartje waar aanpassingen worden aangegeven. 

 Route Boerdonkse Kampen Binnendoor wordt Rondje Bosboerderij. 

-De naam kan je vervangen en het wordt 3 km. lang.   

-Zet maar streep door de tekst. Wordt later aangepast. 

-Het logo van het bordje (witte pijl voor de tekst) blijft het zelfde. 

-De pijlen worden op de route: witte rondjes met zwart randje. (zie oude pelgrimsroute op kaart ZW, maar dan 

andersom) 

- Zet deze rondjes ook rechts bij de tekst (i.p.v. de driehoekjes)  

Voor nieuwe route: Zie aparte plattegrond ‘Aanpassingen Boerdonkse Kempen’. 

De witte pijlen op de kaart gaan weg.  

De 3 hekjes bij de witte pijlen ook weg. 

Het blauwe watertje in de bocht (Janmiekesven) wordt kleiner. In kaartje bijgeschreven. 

De route, ingetekend op apart blad met paarse stift, wordt nu de witte route.  

- Tekst: laatste zin wordt: De route is in twee richtingen uitgezet. (Graag vervangen en dus niet doorstrepen). 

- Grijze lijnen van zandpaden groen maken.  

Er staan zandpaden aangegeven waar niet gelopen mag worden. Deze moeten dezelfde groene kleur krijgen en 

dus niet meer zichtbaar zijn.  

3 Aanpassingen Ommetje Oost, route bekend na afspraken met gemeente. 

Bijlage 2.4 Aanpassingen op plattegrond Zuid West 

-Pioniersroute: tekst. Nr. 81 is fout  moet 80 zijn 

-Pioniersroute: de gele pijlen met groen randje zijn er veel te veel. Steeds 2 of 1 weghalen en in verhouding 

brengen. 

-Pelgrims route vervalt. Let op de zwarte rondjes (met wit er omheen)  worden gebruikt op de andere plattegrond 

(NO) voor de nieuwe route Rondje Bosboerderij. 

Weghalen:  zwarte bolletjes van de Pelgrimsroute (van kerk, Mariastraat, Rooijseweg, Torrenven, rondom 

Torreven via Erpsepad, rechtsaf door bos naar Oliepomp station, naar Meerven, Bernadettestraat naar kerk.  

Tekst Pelgrimsroute; Doorstrepen. De nieuwe tekst wordt voor de nieuwe Vennenroute gebruikt. Tekst komt 

later. 

-D’n Erpse Pad: Boven Torreven: 2 hekjes verschuiven. Zie verder plattegrond vennenroute voor plek nieuwe 

hekjes. Hekjes kwartslag draaien.  

-Naam Bernadettestraat: omdraaien. Let op: Bernadette boven de weg en straat onder de weg. Er komt nu ruimte 

vrij voor het Buurthuis. 

-Bij Buurthuis. Grotere naam, P bordje, I info bordje  en Koffie bordjes: Zie bij kerkplein. 

-Er komt een startpunt bij P Buurthuis. Dus hier moeten meerdere routes zichtbaar zijn. 

-Oranje streepje (ommetje Zuid) van Buurthuis naar Knapersven 

-Blauw streepje (ommetje Oost) van Buurthuis naar kerkplein 
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-Torrevenroute: Blauwe rondjes met wit er omheen. Toevoegen vanaf  kerk, richting Bernadettestraat , Meerven, 

NIET langs oliepompstation, wel bij nr. 8 rechts af (dus het volgende zandpad).  

Je komt recht uit op het grote en kleine hek bij Torreven(route).  

Zie plattegrond Vennenroute: Groot landbouwhek en klein poortje toevoegen. Het andere poortje kan je iets naar 

rechts doen. 

-Blauwe route loopt ook om Vossenbergven. Iets kronkeliger door het bos. 2 hekjes toevoegen. Zie plattegrond 

Vennenroute. 

-Vennenroute: zie kaartje van gemeente 

-Intekenen Vennenroute groene pijl met blauwe rondje (Zie bordje) . Korte routes (2x) , iets lichtere groene pijl??? 

Aanlooproutes ook lichter. Vanaf Buurthuis. Info Veghelse dijk, Infobord Rooijseweg. Dus van bord Veghelsedijk-

langs trimbaan-Torrenven tot ‘Infobord Vennen’.  

-Pioniersroute (gele pijl met groene rand tussen 92 en 20) loopt eigenlijk ook langs het Torreven, waar? En niet 

over de weg zoals op de plattegrond staat. Even kijken hoe druk het is met pijlen bij het ven. Indien te druk, laat 

dan de pijlen maar langs de weg staan. 

 

Bijlage 2,5 Overzichtskaart 

Kaarten NO en ZW combineren en in de overzichtskaart zetten. Let op: deze mist de laatste aanpassingen met 

poortjes en ingetekende knooppuntenroutes. 

Teksten inpassen op de overzichtskaarten. Deze worden apart aangeleverd.  

 

2.5 Bestaande bordjes aanpassen en in EPS en jpg en pdf aanleveren. Reeds besteld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Nieuw te ontwerpen borden en pijlen historische route ‘Mariahout Pioniersdorp’ 

worden apart aangeleverd. 
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Bijlage 3.1  Plattegrond NO 2017 - oud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3.2 Plattegrond ZW 2017 - oud 
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Bijlage 3.3 Overzichtsplattegrond 2017 oud – Bord is nog van 2015 

 

Bijlage 3.4 Folder aanpassen Ommetje Oost 
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Bijlage 4 PP-Optimalisering zandpaden en samenvatting overleg en reacties op voorstellen gemeente 

na inventarisatie Bosgroep Zuid  

4.1 PowerPointpresentatie (dia-selectie)  
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Mogelijke doorsteek van 

Bosven naar Olen en 

vervolgens richting fietspad 

bij Breugel. Olen is een goed 

te bewandelen en fietsen 

pad. 

Voordeel: niet meer fietsen 

over de Sonseweg en 

optimale natuurbeleving. 

Gedeeltelijk over Laarbeeks-

grond (groen), Nuenens- 

grond (rood) en zandpad 

Brabant Water (blauw). 
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Bijlage 4.2 Samenvatting overleg en reacties op voorstellen gemeente na inventarisatie Bosgroep Zuid 

In het kort een samenvatting van de arbeid verricht door ZOD om te komen tot overleg met de 

gemeente Laarbeek. 

 

1 2020: Uitgebreide inventarisatie van de conditie van de zandpaden in het algemeen en in het 

bijzonder na boswerkzaamheden. Verzamelen van beeldmateriaal en aanreiken van mogelijke 

oplossingen t.b.v. de recreant; ook rekening houdend met de minder mobiele wandelaar. Een van de 

hoofdpunten is: hoe zijn bijzondere locaties in het buitengebied voor iedereen bereikbaar en 

toegankelijk? 

2 2020-juli: ZOD houdt een presentatie (zie bijlage 4.1) voor wethouders Slaets en Briels, gemeentelijke 

ambtenaar en contactpersoon van Bosgroep Zuid. Aansluitend wordt er gefietst over zandpaden en 

bekeken welke paden er, op aanvraag van ZOD, verbeterd moeten worden voor fietsers en welke voor 

wandelaars. Na afketsing van conceptaanvraag ‘fietsroute D’n Erpse Pad’ door de gemeente wordt er nu 

een alternatief gevraagd ‘langs bosranden met uitzicht over beekdalen’. Dit wordt onderzocht. Zo wordt 

het bospaadje parallel lopend aan zandpad Mortelven, waar vroeger altijd over gefietst werd, uit-

geprobeerd en komt men tot de conclusie dat de huidige staat niet optimaal is; evenmin het zandpad 

Mortelven. Ook wordt aangegeven dat 130 m. onverhard zandpad Torrenven (los zand), dat naar het 

infobord bij de hoofdingang van het vennengebied leidt, een belemmering is voor fietsers, wandelaars 

met kinderwagens en mensen die moeilijk ter been zijn. Dit terwijl ZOD in het verleden allemaal bankjes 

heeft neergezet voor juist deze mensen om na een wandelingetje lekker uit te rusten bij de vennen. De 

vennen liggen 800 m. buiten de bebouwde kom van Mariahout. De zekerheid van een rustplaats nodigt 

minder mobiele mensen uit om toch dat wandelingetje er naar toe te gaan maken. Dit past bij het 

stimuleren van een gezonde leefstijl waar ZOD graag een bijdrage aan levert. 

3 2021-22 febr.: Fysieke bijeenkomst wordt verzet i.v.m. ziekte. Fysieke bijeenkomst van 16 maart wordt 

op het laatste moment Teams-vergadering. Gemeente geeft aan welke aanpassingen men van plan is te 

gaan plegen. Er wordt overleg gevoerd over mogelijk opknappen van alternatieve paden en men belooft 

rapport van Bosgroep Zuid op te sturen, omdat praten zonder plattegronden erg moeilijk blijkt. Ook 

wordt afgesproken de doorsteek van Mariahout naar Nuenen (Bosven naar Olen) te onderzoeken op 

verbetering van zandpaden voor fietsers. 

 

4 2021-03-29: ZOD stuurt een reactie met suggesties naar de gemeente Laarbeek. Zie dia’s blz. 48/49. 

Accenten zijn: Kies simpele optie door herinrichting van de zandpaden in de verhouding 2/3 en 1/3. 

Slechts 1/3 hoeft geoptimaliseerd te worden volgens mogelijkheden aangereikt door Bosgroep Zuid 

(vermenging van zand met mineraalgrond of toevoegen van kalksteen). Agrarisch verkeer blijft mogelijk 

op beide sporen. Biodiversiteit en ecologische verbindingszone wordt niet verstoord. Deze toepassing 

kan leiden tot oplossingen bereikbaarheid bij Torrenven (130 m.), Sparrendreef en Mortelven richting 

Schaapsdijk. Zie ad. 4. 

5 2021-04-13: ZOD vraagt wederom om een fysiek gesprek over de aangegeven mogelijkheden en de 

ontstane vragen na Teams-vergadering. 

Dringende onderwerpen gaan over: het door gemeente aangekondigde voetpad langs grasveld 

hondenclub (na suggestie Bosgroep Zuid). Is dit de juiste keuze? 
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Het zoeken van alternatieven hiervoor; bijv. bospaadje langs Mortelven (ook te gebruiken voor 

Ommetje Oost en Janmiekesroute).  

Waar wordt voor gekozen: Corridorvorming (aldus Bosgroep Zuid) of uitbreiding historisch nevenpad bij 

D’n Lange Pad?  

Hoe wordt gedacht over de veelvuldig door ZOD geplaatste vraag/oplossing over herinrichting van te 

droge zandpaden in een 1/3 en 2/3 pad met groene scheiding?  

6 2021-05-06: Reactie van wethouder dat er na de meivakantie contact met ZOD wordt opgenomen. 

Er kan dan meteen over de door de gemeente te onderzoeken doorsteek naar Nuenen worden 

gesproken; van Bosven naar Olen. Dit zou een prachtige oplossing zijn van een oud probleem voor 

recreanten en gezinnen met jonge kinderen; men kan genieten van de heerlijke natuur en hoeft niet 

over de gevaarlijke Sonseweg te fietsen. 

 

Ad 4 2021-03-29 reactie ZOD: 

Selectie uit dia’s: voorstellen voor keuze tot verbetering  
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