3 - De Mortelen
Praktische informatie:
Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling
Startpunt:
station Best
Spoorstraat 1
5684 AA Best
Coördinaten: 51°30'37" N 5°23'16" E
Horeca:
In centrum

Na de bebouwing van Best maakt u een prachtige wandeling door De
Mortelen. Dat dit één van de mooiste wandelgebieden van ons land is,
komt door de enorme afwisseling van landwegen, houtwallen, bossen,
door bosjes omringde akkertjes en bloemrijke graslandjes; kleinschaligheid
is hier volop troef. Tel daarbij op de talrijke stille graspaden en het wandelgenot is compleet.
Het eerste deel van deze route loopt door halfopen coulisselandschap en
bossen over onverharde paden en wegen, waaronder flink wat graspaden.
Dus trek hoge, stevige wandelschoenen aan. Het laatste deel loopt over
doorgaans rustige asfaltweggetjes door landelijk gebied.

Onderweg geen horeca

1. Vanaf uitgang station bij Knooppuntcafé over spoortunneldak

Honden: niet toegestaan

RD naar drukke straat en daarop RA (Hoofdstraat). Blijf deze

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1682/6212

Op kruispunt Raadhuisplein bij wandelroutepaaltje 11 LA naar 16

straat flink stuk volgen: onderweg marktplein en Gemeentehuis.
(Oranjestraat). Hier haakt u aan op het wandelnetwerk en loopt
middels gele pijlen van ene naar andere genummerd knooppunt
(kp). Blijf weg volgen, sla geen zijstraten in, na huisnr 49 verdergaan over Ceder en kruising daarna RD (Hulst). Aan einde (rechter U-bocht) LA (Zomereik), bij kp16 LA naar 2 (Wilg), gelijk RA
en RD, volg asfaltwandelpad Salderespark in. In linkerbochtje RA
(hier verlaat u wandelnetwerk even), smal paadje van 10m en
daarna op 2e grasweg (dus strak voor viaduct) LA. Loop lange
rechte grasweg langs wegtalud helemaal uit. Strak voor spoor
RA, brug over en bij kp2 RD naar 79 (Krimpweg). Aan einde LA
(Kruisbeemdenweg) en 100m na bocht schuin RA (Kleine
Broekweg), wordt na halfverhard stukje bomenrijke landweg.
Op 1e kruising met halfverharde landweg LA, daarna op 1e
bosrandweg RA (Pailjaartseweg) en blijf weg flink stuk volgen.
2. Na 2 flauwe rechterbochten LA, grasweg, verderop met linkerbocht bos ingaand. Aan einde op T-kruising RA. Aan einde van
deze bijna 1km lange bosweg op asfaltwegje LA, verderop
spoor onderdoor. Blijf op asfaltwegje, ook bij kp79 RD naar 3.

14

Provinciewandelgids Noord-Brabant oost

De Mortelen / Best

15

Daarna halverwege recht stuk (even vóór picknickbank, 20m
verderop links van asfaltwegje) op 1e bosweg met slagboom RA
(Heerenbeek). Blijf pad flink stuk volgen, wordt na linkerbocht
(bij boerderij) flink breder. Bij kp3 RD naar 4, smaller pad met 4
paaltjes, wordt breder, komt langs slagboom en akkerland.
3. Bij Ap20582 en kp4 LA naar 7 en loop Woekensesteeg, met
onderweg flink wat flauwe bochten en voorbij helft picknickbank,
helemaal uit. Op asfaltwegje RA en daarna LA (Lieringsedijk).
Na ruim 500m, bos uitkomend, bij kp7 RD naar 8, blijf asfaltweg
volgen. 100m daarna bij kp8 RD naar 31, nog steeds asfaltweg
volgen, verderop gaat u hoogspanning onderdoor. Op asfaltwegenkruispunt bij kp31 LA naar 15 (Mosselaarweg). Na 1km op
kruising na huisnr 11 RA (Driehoekweg). Aan einde van rustig
boerenasfaltwegje op kruising met Aarleseweg LA. Aan einde
van ook dit rustige wegje op Mosselaarweg RA, deze weg is
wat drukker, bijna gelijk ziet u rechts een aardbeienkwekerij.
4. Na bijna 500m, even na huisnummer 4 (l), voor boerderij 42
RA (Broekstraat). Na wederom bijna 500m, kort na tuincentrum
met kassen (r), bij huisnummer 11 LA (Parallelweg).
Loop weg uit, voor spoor buigt weg naar rechts en gaat weg over.
Daarna niet rechterbocht volgen maar op kort fietspad evenwijdig
aan spoor RD. Daarna straten langs spoor blijven volgen, dan
komt u vanzelf uit bij het station, daar bent u met ca 10 minuten.
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