
Voorbeschouwing 16e Adventure Store Wandeltocht 

Op zondag 25 september wordt vanuit Adventure Store de 16e Adventure Store Wandeltocht 

georganiseerd.  De organisatie is in handen van Wandelsportvereniging OLAT, Brabants grootste 

wandelsportvereniging. Deze dag kun je naar keuze 10-15-20-30-40 km wandelen. De wandelroutes 

gaan van Mierlo-Hout richting Nuenen, Gerwen, Lieshout en Stiphout. Hierbij maakt de 10 km kennis 

met Brandevoort en het Coovelse Bos. Onderweg komen ze langs een wagenrust van OLAT.  

De kern van de nieuwe wijk Brandevoort is De Veste, een opvallend onderdeel van 

Brandevoort. Het is opgezet als een oud vestingstadje. De pittoreske poortjes komen uit op 

binnenhofjes die als parkeerplaatsen worden gebruikt. Het torentje hoort bij een 

schoolgebouw, in tegenstelling tot een kerk of kasteel zoals men dat in authentieke 

vestingstad zou kunnen aantreffen. Ook de grachten zijn samen met de rest van de stadskern 

modern. In de meeste straten van de Veste zijn uitsluitend woningen te vinden. Sommigen 

zijn ontworpen als herenhuizen. Veel straten hebben nostalgisch klinkende namen en op de 

straatnaambordjes zijn de 21e-eeuwse jaartallen te vinden. 

Het Coovelsbos is een loofbosgebiedje dat zich bevindt tussen Mierlo-Hout en de wijk 

Brandevoort. Het Coovelsbos was sind de eerste helft van de 19e eeuw bezit van de familie 

Coovels, die het exploiteerde voor de houtproductie. Tegenwoordig is het nog steeds in 

particulier bezit. Het bos ligt aan de Schootense Loop, een zijriviertje van de Goorloop op 

vochtige en relatief vruchtbare grond. Het bestaat voor een deel uit populierenaanplant en 

voor een deel uit ouder berken-eikenbos met ook aanplant van Amerikaanse eik. Doordat het 

bos nauwelijks wordt onderhouden ligt er veel dood hout en zijn er ook weinig paden. De 

spoorlijn, de aanleg van bedrijventerreinen en vooral de aanleg van de wijk Brandevoort en 

de bijbehorende infrastructuur hebben het Coovelsbos en de aangrenzende weilanden tot 

een geïsoleerde enclave van kleinschalig landschap gemaakt. 

De 15-20-30-40 km komt over de Papenvoortse Heide bij Nuenen en de 20-30-40 km doet ook de 

Geeneindse Heide aan bij Stiphout. Hier treffen ze een eerste wagenrust van OLAT. 

De van oorsprong heidevelden en voormalige stuifzanden zijn in de jaren '20 van de 20e 

eeuw voornamelijk beplant als productiebos met grove den en diverse sparrensoorten. 

Inmiddels is het bosgebied omgevormd tot een aantrekkelijk wandelgebied met enkele 

heiderestanten en een aantal vennen. Afhankelijk van de neerslag kan het zijn dat enkele van 

de vennen na een wat langere droge periode droogstaan.  

Voor 20-30-40 km is er een caférust bij Café De Stam in Gerwen.  De 30 km wandelt verder rond 

Stiphout en doet, evenals de 40 km, de Waranda aan. Hier wacht een 2e caférust.  

De Warande is een voormalig natuurgebied en jachtterrein in het westen van Helmond dat 

tegenwoordig een openbaar wandel- en recreatiepark is. 

Na de caférust gaat het richting eindpunt. Ook zij doen he Coovelse Bos aan en treffen op circa 5 km  

het einde hun tweede OLAT wagenrust. Op het terras bij Adventure Store kan men nog even 

nagenieten. Hier kan men kan men ook gebruik maken van de gratis APK keuring van je 

wandelschoenen.  

Alle consumpties op de OLAT wagenrusten zijn inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na afloop krijg je een 

wandelboeksticker en  stempel voor in je wandelboekje.  

De hele route wordt uitgepijld en je krijgt een routebeschrijving mee. 



Startplaats: 

Adventure Store 

Kastanjehoutstraat 3 

5706 XX  Helmond 

 

Afstanden/Starttijden/Inschrijfgeld 

40 km  08:00-09:00 uur € 7,00 

30 km  08:00-10:00 uur € 6,50 

20 km  08:00-11:30 uur € 6,00 

15 km  08:00-12:00 uur € 5,50 

10 km  08:00-12:30 uur € 5,00 

Korting OLAT-leden € 2,50 en bondsleden € 1,00. 

Op het inschrijfbureau is betaling met pinpas mogelijk. 

Het startbureau is geopend vanaf 07:30 uur. Sluiting om 17:00 uur. 

 

Voorinschrijving en GPX tracks 

Je kunt vanaf 1 augustus voorinschrijven op www.olat.nl/actuele-inschrijvingen . Je hoeft dan niet 

langs het inschrijfbureau en je ontvangt op zaterdag vóór de wandeltocht per e-mail de GPX tracks 

toegezonden.  

 

Informatie 

Joop Wesseling0390995 

06-53909953 

dagtochten@olat.nl 

www.olat.nl/dagtochten 
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