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Opening ‘Heerlijk Pauwelspad’ bij Het Witte Kasteel
Op de zonnige ochtend van 4 september jl. 
werd bij Het Witte Kasteel een groot aan-
tal bezoekers gastvrij ontvangen voor een 
bijzonder moment. Rond de klok van 10.00 
uur werd namelijk de openingshandeling 
verricht voor de ingebruikname van het 
Heerlijk Pauwelspad waaraan een aantal 
mensen drie jaar lang aan gewerkt hebben. 

Namens Het Witte Kasteel heette Carel Go-
vaarts, als vrijwilliger verbonden aan Het 
Witte Kasteel, iedereen van harte welkom 
en in het bijzonder wethouder Rik Gras-
hoff	van	de	gemeente	Tilburg	en	wethou-
der Louis Laros van de gemeente Loon op 
Zand. Beide gemeenten hebben immers dit 
project	financieel	ondersteund.	Vervolgens	
stelt Carel de leden van de werkgroep voor, 
zijnde: mevr. Kris van Weegberg (verbon-
den aan Stichting Nieuwe Warande), de 
heer Dré Rennen (belangenbehartiger voor 
Wandelnet) en mevr. Lucy Bathgate (o.a. 
Spoorpark Tilburg). Ook werd in memorie 
gebracht het overlijden van Jan Beunen in 
2020 die ook actief was in deze werkgroep.  
Omdat de werkgroep aan Piet Broos van 
Het Witte Kasteel ondersteuning had ge-
vraagd voor dit project vond Piet in Carel 
de aangewezen persoon voor deze taak, 
die uiteindelijk veel meer omvatte dan een 
paar dagen werk. Nu drie jaar verder zijn 
ze gelukkig nog steeds dikke vrienden.

Carel legt uit dat het Heerlijk Pauwelspad 
een wandelroute is (zie kaart op pag. 40 
en 41) van 34 km gelegen tussen Loon op 
Zand, Tilburg, Berkel-Enschot en Biezen-
mortel. Het pad loopt door afwisselend 
terrein, onderdeel van het in ontwikkeling 
zijnde Landschapspark Pauwels. Dit park 
ontleent zijn naam aan Heer Pauwels van 
Haestrecht, een ridder die eind 14e eeuw 
Heer was van Loon op Zand en Tilburg.

De route doorkruist een verscheidenheid 
aan landschappen. Het loopt (als we in het 
noordwesten beginnen) van Het Witte Kas-
teel in Loon op Zand door bos en agrarisch 
gebied naar Koningsoord in Berkel-Enschot 
en vervolgens via de Leemkuilen bij Uden-
hout, Landpark Assisië in Biezenmortel, 
natuurgebied De Brand en de zuidkant van 
de Loonse en Drunense Duinen weer terug 
naar Het Witte Kasteel. Men kan de route 
in één keer lopen of in gedeelten. 

Via het wandelknooppuntenstelsel is het 
eenvoudig het Pauwelspad uit te breiden 
of in te korten of het pad te gebruiken als 
aanlooproute naar andere wandelroutes, 
zoals het vorig jaar geopende Kloosterpad. 
Er zijn drie startlocaties aangegeven op de 
route: Het Witte Kasteel in Loon op Zand; 
Koningsoord in Berkel-Enschot en Landpark 
Assisië in Biezenmortel. Meer informatie 
over deze wandelroute is te verkrijgen via: 
www.pauwelspad.nl.

Kris van Weegberg vertelt dat dit werk niet 
alleen gedaan kan worden. De inbreng van 
diverse groeperingen waren erg belang-
rijk voor het slagen van dit project. Zo is 
men dankbaar voor alle landbouwers die 
hun toestemming hebben verleend om het 
wandelpad over hun grondgebied te mogen 
laten lopen. Maar zo zijn er zovele instan-
ties,	o.a.	voor	financiële	bijdragen,	teveel	
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om hier te benoemen, via deze weg een 
hartelijk bedankt aan allen.
We stoppen echter niet, we gaan dit Pau-
welspad door ontwikkelen. We willen nog 
diverse ‘ommetjes’ maken van ± 3 à 7 km. 
We zijn erg blij met het huidig bereikte 
resultaat en hopen dat het publiek er net 
zoveel van kan genieten zoals wij dat nu 
al doen.

Wethouder Louis Laros supertrots op dit 
burgerinitiatief om Loon op Zand recreatief 
zo mooi op de kaart te zetten. Hij vroeg 
het publiek daarom om een welgemeend 
applaus voor deze actieve werkgroep, dat 
spontaan luid reageerde. Tijdens het feest 
van het 750-jarig bestaan van de gemeente 
is duidelijk geworden wat Heer Pauwels 
van Haestrecht voor deze omgeving heeft 
betekent. Het sluit mooi aan bij de ontwik-
keling van het Landschapspark Pauwels. Hij 
ziet het Pauwelspad dan ook als een hom-
mage aan deze belangrijke persoon in onze 
lokale geschiedenis. Het benadrukt daar-
mee de schoonheid van deze omgeving, 
dat mede ertoe geleid heeft dat we in 2021 
de Wandelgemeente van Nederland zijn 
geworden. Het versterkt het recreatief ka-
rakter van onze gemeente waar we zo trots 
op zijn.

Wethouder	 Rik	 Grashoff	 vindt	 het	 fantas-
tisch dat voor deze gelegenheid zo’n een 
prachtig zonnig weer is geregeld. Hij com-
plimenteert de werkgroep met het burge-
rinitiatief voor de ontwikkeling van zo’n 
mooi 34 km lang wandelpad. Je hebt min-
stens zeven uur nodig om dit pad te lopen. 
Dat gaat me niet lukken, zegt hij, maar 
hij gaat het wel in delen bewandelen. Je 
gaat het gebied daardoor beter beleven 
van stad/dorp naar landschapsbeleving en 
natuurgebieden. Landschapspark Pauwels 
gaat op de kaart gezet worden, er zijn af-
spraken gemaakt met het waterschap en 
andere instituten om onder andere de eco-

logische onder-
doorgang onder 
de N261 van de 
grond te krij-
gen. Dit t.b.v. 
de ecologie en 
het recreatieve 
verkeer krijgt 
hierdoor een 
verbinding van 
Huis ter Heide 
met natuurge-
bied De Brand. 
Een ander item is de ontwikkeling water-
landschap. We hebben een heel belangrij-
ke opgave met name in stedelijk gebied in 
Tilburg om het relatief schone regenwater 
niet meer direct af te voeren, maar gelei-
delijk in het landschap terug te brengen. 
Met die ingreep kunnen we het landschap 
hier beter vernatten, wat in deze barre tij-
den van extreme droogte erg noodzakelijk 
is	 voor	 de	 flora	 en	 fauna.	 Rik	 benadrukt	
dat de gemeente Tilburg het voorbestemde 
bedrijventerrein Zwaluwebunders aan de 
noordzijde van Tilburg gaat ontwikkelen  
voor de natuur. Prachtig dat het Pauwels-
pad er nu is om ervan te genieten, nu en in 
de komende jaren.

Carel dankt beide wethouders voor hun 
toespraak en nodigt de gasten uit naar 
de laan voor het kasteel alwaar de ope-
ningshandeling wordt verricht door beide 
wethouders. Louis en Rik plaatsen heel 
vakkundig een routekaart van het Pauwel-
spad voor de wandelaars. Hiermee is het 
Pauwelspad	officieel	geopend.	Voor	diege-
nen die in de gelegenheid waren startte 
de wandeling richting Het Noorderbos, een 
onderdeel van het Pauwelspad om na ± 2 
uur wandelen terug te keren bij Het Witte 
Kasteel voor een versnapering en een wor-
stenbroodje.
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