
BELEEF FIETSEND DE OMGEVING VAN BEST  
 
START VANAF PARKEERPLAATS DE SCHEEKEN/INFORMATIECENTRUM BRABANTS LANDSCHAP 
(nog toevoegen het juiste adres met postcode) 
De route is ca 40 kilometer. 
LA=Linksaf, RA=Rechtsaf, RD=Rechtdoor, KPR=Knooppuntroutenummers en 
WR=Wandelroutenummer.  
 
 
Start Parkeerplaats DE SCHEEKEN, via Broekdijk naar de Kanterseveldenweg (KPR 26). 
LA  Achterse Broekweg, Rechts aanhouden Ginnekedijk. Het zijn hier zandpaden. (1. Hier lopen 
 o.a. reeën, runderen en edelherten). Bij T-splitsing rechts aanhouden (WR 83), De Keel 
 (Liempde).          
LA Hamsestraat. (A. Gouden Woud, uitspanning voor de kinderen). 
LA Dazingstraat (KPR 15).Rechtdoor rijden voor bezoek aan het centrum van Liempde). 
LA  Barrierweg (Ga over het viaduct van de A2). 
RA Oude Rijksweg (2. Hier ligt de oude Steenweg uit 1741, ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven-Luik). 
LA Velderseweg.  
RA  Hoekstraat (3. Op het einde staat een blok van twee woningen met daar tussen een 
 bordje over de schilder Jan Kruysen). Omdraaien en RA naar de Velderseweg. 
RA Velderseweg (Onder spoor door, spoor aangelegd in 1866) weg vervolgen (KPR 39), rechts 
 het huis van landgoed Velder van de familie van Boeckel. (4. Landgoed Velder). 
RD Weg blijven vervolgen en kom je bij een bank met de tekst: ’t is goed uitrusten op het 
 ‘Wijdevenne Benkske’, hier ontdek je de negen dreven, weg blijven vervolgen. 
RD Links zie je het huis staan van landgoed Heerenbeek. (5. Landgoed Heerenbeek). 
RA Rijden van Coehoornweg op, weg rechts blijven vervolgen (KPR 48). Dan kom je bij de 
 Schutskuil en komen bij de Schutskuil. (B. Horeca). 
LA Ga dubbele fietspad op van de Oude Grintweg richting Oirschot. Aangelegd in 2007.   
 (6. Begraafplaats familie van Coehoorn). 
LA Zandpad op van de Smalzij.  
RA   Coehoornweg. 
LA Lopensestraat (zandpad).KPR 5) 
RA Woekensesteeg, rechts pad aanhouden. Hier zit je midden in het Natuurgebied de Mortelen 
 (7). 
LA  Liempsedijk (KPR 38). 
RA Bij WR 30, Vering. 
RA Huiskensweg op. Links ligt Dierenbegraafplaats “De Wilgenhof”. (8. Dierenbegraafplaats 
 “De Wilgenhof”).  
LA Lieringsedijk (KPR 13). 
RD  Piekenhoek, (KPR 13) weg gaat over in Hagelaarweg (9. Tiendschuur en Landgoed Ten 
 Rodeke). 
RA Sint-Annaweg, zandpad.(KPR 13). 
RA Kapelweg. (KPR 13), rechts Sint Annakapel. (10. Rond 1400 stond hier al een houten kapel). 
 Weg blijven vervolgen richting Oirschot (KPR 13) en gaat over in Sint Antoniusweg. 
RA De Bollen. Hier staat de Sint-Antoniuskapel. (11. De Antonius Abtkapel). Na bezoek terug 
 kapel weer terug naar de weg, de Bollen, en de weg blijven vervolgen, links aanhouden 
 richting Bestseweg, hier oversteken en LA richting Best. Na ca 1 kilometer ligt rechts de 
 Aarlese Hoeve.(12. Tot nu de oudst bekende boerderij van Nederland en van West-Europa). 
RA Heuveleindseweg. Links ligt kapel (13. Onze Lieve Vrouwe van de Heikant). Weg vervolgen, 
 rechts Buutvrij (C. Horeca).  
RD Weg blijven vervolgen richting kanaal, stukje tussen het groen, en je komt bij het rijwielpad, 
 Dijkpad, en gaan linksaf.  



LA.  Bij splitsing, hier rijwielpad links aanhouden en vervolgens naar rechts en brug over, bij 
 rotonde linksaf. (14. Rechts ligt het complex van Philips Best).  Langs Makro richting 
 Beatrixkanaal. Hier brug over en fietspad(KPR 13) naar beneden nemen via Batalaan richting 
 fabrieken Bata. Hier staat een informatiebord over woon- en werkgemeenschap Batadorp. 
 (15. In 1934 zijn de Batafabrieken en in de jaren daarna het Batadorp gebouwd). 
LA Via Europlein richting brug en hier rechtsaf, bij bocht weg blijven vervolgen (De Dieze), onder 
 spoorbrug door en weg blijven vervolgen. Eerste weg RA gaat naar de golfbaan met Brasserie 
 Dimples (D. Horeca) bij geen bezoek weg blijven vervolgen. 
RD De Eindhovenseweg Zuid oversteken. Hier kom je voor de keuze rechtdoor (Terraweg), onder 
 viaduct A2 door en weg blijven vervolgen. RA via Ekkersweijers richting  Recreatiepark 
 Aquabest (E. Horeca. Beachclub Sunrise, voor openingstijden zie:  www.beachclubsunrise.nl 
 of je vervolg de fietsroute.   
 LA  Brug over en rechts het fietspad volgen, NCB-weg (KPR 11). 
RA Boslaan-Zuid in fietsen. Rechts ligt de grafsteen van Joe Mann.(16. Grafsteen Joe Mann). 
 Weg blijven vervolgen.  
RA  T-kruising RA, (Oude Sonsedijk) KPR 17 volgen), voor Sonseweg RA fietspad blijven volgen.  
 Bij het begin van het bos ligt rechts een luistersteen (Market 115) over Lt.Col. Robert G Cole 
 en Joe Mann. Dit een van de vele luisterstenen die gelegd zijn langs de Liberation Route. (17). 
 Nummer fietspad wijzigt in KPR 41. 
RA  Joe Mann weg. Op het einde ziet u rechts het Joe Mann monument (18) en daarachter het 
 Joe Mann Natuurtheater (19) en het Paviljoen Joe Mann (F. Horeca). U kunt hier ook het 
 fietspad blijven volgen. 
LA  Bezoek aan Historia Park Best (20) met o.a. museum Bevrijdende Vleugels en museum 
 Spelebos en Brasserie Boshuys.(G. Horeca). Daarna terug naar fietspad (Sonseweg 
 oversteken, opletten autoverkeer) en RA. 
RA Molenheideweg (KPR 19) en vervolgens LA Oude Baan (KPR 19). Rechts bij weg Schietbaan 
 staat een informatiebordje over Landingsterrein uit de 2e Wereld Oorlog. (21). 
LA  Klaverhoekseweg (KPR 19). Bij de eerste boerderij aan de linkerzijde stond in 1654 al een 
 molen. ( 22. Boerderij en molen). 
RA   Hurkseweg. Bij archeologisch onderzoek zijn hier twee kringgreppels en een graf(kuil) 
 aangetroffen uit de periode IJzertijd-Romeinse tijd. Niet zichtbaar in het landschap. 
LA  Fietspad Sint Oedenrodeseweg. Op nummer 23 stond voorheen een klompenfabriek. 
 Naast een winkels met klompen en streekproducten is er ook een klompenmuseum.(23). 
RA Bij de eerste weg RA, Gunneweg. Daarna weer RA, de Schansweg op en linksaf naar de 
 rotonde. Hier de rotonde oversteken. 
RA Broekdijk en zijn weer bij het startpunt. Hier treft u aan het Pannenkoekenhuis de Klomp (H) 
  Zeepwinkeltje, Best ZOO (24) en het bezoekerscentrum met de parkeerplaatsen. 
 Ook voor een dagje in het Groene Woud kan je terecht bij Toon Vertier. (25).  
 Op het einde van de Broekdijk ligt nog een mooie kapel.(26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beachclubsunrise.nl/


 
 
 HORECAZAKEN ONDERWEG 
 
  A.  Het Gouden Woud is een In- & Outdoor Speeltuin. Fietsers en wandelaars zijn welkom op het  
 terras voor koffie/thee en gebak. Hamsestraat 18, 5298 NA Liempde. Zie voor openingstijden 
 www.goudenwoud.nl  
 
B.  Herberg De Schutskuil ligt aan de weg die loopt tussen Oirschot (Oude Grintweg) en Boxtel     
 (Oirschotse Grintweg). In 1850 werd deze grindweg geopend. Net na de oorlog is de 
 Schutskuil gebouwd als woonhuis en boerderij. In 1979 werd het veranderd in café annex 
 horecabedrijf door Jo en Jan van de Moosdijk.  De nu nog aanwezige kei is geplaatst ter 
 gelegenheid van de opening en geeft de grens aan tussen Boxtel, Liempde en Oirschot.. Eind 
 jaren ’60 ontstond door ontgronding de vijver en was het de eerste forellenvisvijver in 
 Brabant. In 2001 heeft dochter Brigit met haar man Jos het bedrijf overgenomen. In 2007 
 werd het fietspad geopend. 
 In 2013 kreeg De Schutskuil een ‘Toeristische Poort’ functie voor de gemeente Oirschot. 
 Vanaf 10.00 uur dagelijks geopend met uitzondering van de maanden september t/m maart 
 is het bedrijf op  woensdag gesloten.  
 
 
C. Buutvrij is een ontmoetingsplek, inspirerend, ontspannen met een theetuin, pluktuin, 
 moestuin, winkel en workshops. Overdag kun je hier terecht voor een lekkere koffie met 
 zelfgebakken taart, salade en een lekkere sandwich. Ook voor de kinderen is het een gewilde 
 plaats. Voor openingstijden zie: www.buutvrij.info  
 
D. Bij deze golfbaan bevindt zich Restaurant/Brasserie Dimples. Ook niet golfers zijn 
 welkom voor een drankje of een hapje. www.dimples.nl. Deze golfbaan is een van de 
 mooiste van Nederland en is aangelegd door golfarchitecten J. Dudok en B. Steensels.  
 
E.  Beachclub Sunrise ligt mooi aan het water en beschikt naast een binnenrestaurant ook over 
 een groot terras. In de zomer worden hier verschillende evenementen en festivals gehouden.  
 Voor kinderen is er ook het Attractiepark Dippiedoe. www.dippiedoe.nl  
 
F. Het Joe Mann Paviljoen, in de bossen tussen Best en Son & Breugel, is een plaats voor een 
 drankje of lunch. Wandelaars, hardlopers, fietsers en mensen die kunnen hier gewoon de 
 drukte even ontvluchten. www.joe-mann.nl 
 
G. Brasserie ’t Boshuys beschikt naast het restaurant ook diverse zalen voor verschillende 
 activiteiten. Hier kun je zowel binnen als buiten heerlijk genieten van lunch of diner.   
 www.boshuysbest.nl  
 
H. Pannenkoekenhuis De Klomp is een typisch Brabants pannenkoekenrestaurant. U kunt 
 daarna ook een bezoek brengen aan de Zeepgieterij. www.pannenkoekenhuisdeklomp.nl   
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 INFORMATIE OVER BIJZONDERE PLEKKEN 
 
1. Hier bij de Ginnenkendijk kun je genieten van het uitzicht over de Bestse Scheeken met 
 kleine perceeltjes bouw- en grasland. Ideaal gebied om vogels te bekijken zoals  
 spechten, de buizerd en kleine zangvogels. In dit gebied lopen ook reeën, runderen en sinds 
 kort zijn de edelherten weer terug in Het Groene Woud. De eerste jonge edelherten zijn hier 
 ook al geboren. Hier ook de populieren met rijke begroeiing en hop. Vervolgens een zeer rijk 
 begroeide sloot met o.a. kattestaart, bereklauw, engelwortel, kleine egelskop, St. Janskruid, 
 wikke en het wilgenroosje.   
   
2. Dit is een stukje Steenweg ( toen verhard met Belgische kasseien) dat liep vrijwel kaarsrecht  
 van ’s-Hertogenbosch naar Luik en is in de 18e eeuw aangelegd. Het traject verliep van            
 ‘s-Hertogenbosch, via Boxtel, Best naar Eindhoven en vervolgens via Valkenswaard naar 
 Hasselt en vervolgens via Tongeren naar Luik.  
 De aanleg van een dergelijke weg was in de 18e eeuw een betrekkelijk uniek project waarbij 
 vele moeilijkheden moesten worden overwonnen. Zo doorkruiste de weg menig moerassig 
 gebied. Om de hoge kosten van de weg te bestrijden waren er vele tolhuizen langs de weg, 
 vaak aangeduid als “barrier”, naar de slagboom die ter plaatse over de weg was aangebracht. 
 Voor meer informatie: nl.wikipedia.org/wiki/Steenweg_op_Luik 
   
3. Johannes (Jan) Kruysen is in Liempde op 9 oktober 1874 geboren en op 6 oktober 1938 in 
 Eindhoven overleden. Hij was een schilder van voornamelijk landschappen, portretten en 
 religieuze voorstellingen. Omdat hij autodidact was, heeft hij tijdens zijn leven nooit veel 
 erkenning genoten van kunstcritici. In Oirschot is een museum geopend, het  Kruysenhuis 
 genaamd, met werk van hem en zijn kinderen Antoon Kruysen (1898-1977) en Maria Kruysen 
 (1899-1988). 
 
4.  Landgoed Velder ligt in Liempde en is in particulier bezit. Het bos beslaat 180 hectare en 
 heeft een grenswal met de hoeve van Heerenbeek. De aanwezigheid van een grenswal is 
 kenmerkend voor zeer  oude bossen en diende er onder meer voor om een bos af te 
 bakenen als jachtgebied.  
 Prins Bernhard heeft hier vroeger nog gejaagd.  Landgoed Velder is eeuwenlang 
 geëxploiteerd als jachtdomein en ten behoeve van hakhout. Nadat het hakhout zijn functie 
 verloor, is het landgoed omgevormd tot parkbos. In de 17e en 18e eeuw is er een lanenstelsel 
 aangelegd met punten waarop veel lanen samenkomen, waaronder het punt ‘De 
 Negen Dreven’ en ’De Zes dreven”. Hiermee is Landgoed Velder een soort sterrenbos 
 geworden (ca. 1740).   
 Het is een voorbeeld van een ‘restbos’, een bos dat sinds de Middeleeuwen bos is gebleven. 
 Zeldzame diersoorten zoals het klein vliegend hert, middelste bonte specht en boommarter 
 komen er nog voor. Vanaf 1948 tot 1993 werden hier de landbouwdagen gehouden. Uit  heel 
 Nederland kwamen de boeren hier naar toe. Nu worden er jaarlijks een of meerdere festivals 
 georganiseerd om met de opbrengst hiervan het landgoed in stand te kunnen houden. 
 www.landgoedvelder.nl  
 
5. Landgoed Heerenbeek ligt op Oirschots grondgebied. Het maakt deel uit van het gebied 
 De Mortelen en De Scheeken en is in bezit van de Stichting Het Brabants Landschap. 
 In 1303 schonk Hertog Jan II van Brabant 80 bunder land in de herdgang Straten aan de Abdij 
 van ’t Park te Heverlee. Dit bestond waarschijnlijk uit onvruchtbare, moerassig bos en heide.  
 Op een kaart uit 1650 is sprake van een hoeve Heerenbeek die midden in het moerassige 
 gebied lag, op een dekzandkopje. In 1760 kwam deze hoeve in handen van Marcellus van 
 Bles, die Heer van Moergestel was. Deze zette het boerenland en de heide om in een 
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 landgoed. Hij liet een groot herenhuis bouwen en dat is de voorloper van het huidige 
 landhuis, dat in 1864 werd gebouwd door Jan Philip de Girard de Mielet van Coehoorn. De 
 begraafplaats van deze  familie bevindt zich anderhalve kilometer naar het noordwesten, aan 
 de Oude Grintweg. De  familie is echter uitgestorven in de mannelijke lijn, maar de naam Van 
 Coehoornweg herinnert nog aan deze familie. 
 Het landhuis is een gemeentelijk monument dat witte gepleisterde muren en hangtorens 
 heeft en daardoor op een kasteeltje lijkt. In 1998 heeft hier een brand gewoed die het 
 interieur van het huis verwoestte, waarna dit volledig werd hersteld. Tegenwoordig is het 
 particulier bezit en als zodanig bewoond.  
 Het landgoedbos dat dit gebied kenmerkt is relatief oud, namelijk uit de 2e helft van de 18e 
 eeuw. In tegenstelling tot De Mortelen, dat afwisseling van landbouwgronden en 
 bospercelen kent, is het bos in Heerenbeek aaneengesloten. Driekwart van het gebied 
 bestaat uit vochtig loofbos. Men heeft hier vooral populieren aangeplant. De vochtige 
 bodemgesteldheid wordt mede veroorzaakt door de leemlagen in de bodem. Er groeien veel 
 plantensoorten, zoals de bosanemoon en slanke sleutelbloem, en ook de eenbes en grote 
 keverorchis komen voor. Daarnaast worden zwarte rapunzel, kleine valeriaan, boskortsteel, 
 gulden boterbloem en schaafstro gevonden.    
 Tot de broedvogels behoren valken, uilen en de houtsnip.  
 
6.  Hier ligt de particuliere begraafplaats van familie Girard de Mielet van Coehoorn. Aanzienlijke 
 families, die voorheen al vaak een eigen grafkelder hadden in de plaatselijke kerk, legden in 
 de 19e eeuw – toen het begraven in kerken niet langer was toegestaan – soms op het 
 familielandgoed een eigen begraafplaats aan. De familie Girard de Mielet van Coehoorn 
 stamde af van een Franse officier die in de 18e eeuw in Staatse dienst (Tachtigjarige oorlog)  
 was getreden. Een nazaat die in de 19e eeuw in de adelstand was verheven, woonde op het 
 Landgoed Heerenbeek in Oirschot. Hij en zijn kinderen vonden een laatste rustplaats op 
 Heerenbeek, maar aan het eind van de 19e eeuw werd deze begraafplaats overgebracht naar 
 de Oude Grintweg, juist buiten de grens van het landgoed. In 1994 vond daar de laatste 
 bijzetting van een familielid plaats.  
 
7. De Mortelen liggen tussen Boxtel, Best en Oirschot. Het is een landschapsreservaat met een 
 kleinschalige afwisseling van percelen bos, akkers, weiland en omgeven door en houtwallen. 
 Het is een hoeven- of kampenlandschap, een ontginningslandschap dat in de loop van de 
 12e eeuw door collectieve ontginning van bos en heide en akkers ontstonden aan de rand van 
 de akkerdorpen. 
 De naam ‘mortelen’ duidt op weke, zachte grond. De Mortelen en De Scheeken vormen 
 samen het hart van Het Groene Woud en zijn het grootste landschapsreservaat van Noord-
 Brabant. Het gebied is authentiek kleinschalig. Door de Ecoducten over de A2 en het spoor 
 wordt het landschap verbonden met de Kampina.   
 
8. Dierenbegraafplaats “De Wilgenhof” is gelegen in de prachtige en zeer bosrijke 
 omgeving van Best. Een unieke plek van ongeveer 1 ha. De begraafplaats is een aantal jaren 
 geleden gestart en groeide al gauw uit tot een zeer bijzondere laatste rustplaats voor vele 
 dieren. Uit heel Nederland komen mensen hun trouwe  huisdieren in deze mooie 
 vredige omgeving hun laatste en verdiende rustplaats te geven. 
 www.dierenbegraafplaatsdewilgenhof.nl   
 
9. U ziet hier staat de Tiendschuur op het “Goet Ten Rodeken”. Hier heeft vroeger de vrije 
 hoeve van Aleid van de  Meervenne en Jheronimus(Jeroen) Bosch gestaan. Deze gronden 
 waren eerder in het bezit van de zeer welgestelde Aleid van de Meervenne. Zij trouwde op 
 15 juni 1481 met Jeroen Bosch. Daarom wordt het hier ook wel het “Land van Bosch” 
 genoemd.   

http://www.dierenbegraafplaatsdewilgenhof.nl/


 Deze Vlaamse schuur stond in Berkel-Enschot en is in 2014 in samenwerking met “De 
 Stichting de Brabantse Boerderij” verplaatst naar deze plaats en herbouwd met zoveel 
 mogelijk authentieke bouwmaterialen. 
 De Tiendschuur was een soort rentmeesterkantoor en werd gebruikt voor opslag. De 
 grondbezitters waren kasteelheren en kloosters die hun gronden ‘verpachten’ aan de boeren 
 die toen een soort lijfeigenen waren. De grondbezitters verlangden één tiende deel van de 
 oogst als vergoeding voor het gebruik. 
 Naast deze schuur is een bakhuisje en een oude waterput teruggebouwd. Op het terrein 
 naast de Tiendschuur is men begonnen met het aanleggen van een middeleeuwse 
 landschapstuin waarbij de beleving is gebaseerd op het schilderij “Zeven 
 Hoofdzonden”  van Jeroen Bosch. Deze zonden zijn: hoogmoed, gierigheid, jaloezie, woede, 
 onkuisheid, gulzigheid en luiheid. 
 
10. Een legende verhaalt dat de bevolking op Aarle rond 1400 een houten kapel bouwde als dank 
 aan Sint Anna voor vrijwaring van besmettelijke ziekten. De Sint Annakapel is in 1628 
 gebouwd op de plaats van de houten kapel. Tijdens de reformatie raakte de kapel in verval. 
 Kapelaan C. Bijnen uit Best begon in 1827 een algehele restauratie. In 1950/1951 werd de 
 kapel opnieuw gerestaureerd door de Boxtelse kunstschilder Toon Ninaber, die ook 
 gebrandschilderde ramen aanbracht. De kapel is een Rijksmonument. Hij wordt 
 onderhouden door de buurtbewoners. 
 In 2011 en 2012 is een groot archeologisch onderzoek in Aarle uitgevoerd en is van de 
 opgravingresultaten een uitvoerig verslag gedaan Archol-rapport 280 met als titel: 
  “Tussen Aarleseweg en Broekstraat. Archeologische onderzoek van een historisch 
 cultuurlandschap in Aarle, gemeente Best”. 
 Het rapport openbaart een bewoningsgeschiedenis van meer dan 3000 jaar en is daarmee 
 een enorme verrijking van de kennis over het verleden van Best.  
 
11. De Antonius Abtkapel is een kapel in Straten in de gemeente Oirschot. Vanaf circa 1400 is er 
 in Straten volgens de plaatselijke overlevering een verering van Sint-Antonius-Abt geweest.  
 Sint Antonius met het vèrreke werd aangeroepen tegen de pest. Volgens een legende 
 zouden tijdens een pest-epidemie zóveel mensen zijn overleden dat men ze niet meer durfde 
 te begraven uit angst voor besmetting. Toen men tot de heilige gebeden had, verscheen er 
 op zekere dag een wit paard, dat zich eigener beweging voor een wagen inspande en aldus 
 de lijken naar het kerkhof bracht. Ieder huis van waaruit iemand door het paard werd 
 vervoerd was onmiddellijk vrij van ziekte, de reeds besmette mensen genazen. Nadat de 
 laatste dode was afgevoerd verdween het paard. Dit mirakel werd toegeschreven aan Sint-
 Antonius, waarop men een kapel bouwde op de plaats waar het paard verschenen was. 
 De plaatselijke verering heeft door de tijd met verschillende kapellen op dezelfde plek steeds 
 weer gestalte gekregen. In een acte van 1481 wordt gewag gemaakt van de bouw van een 
 kapel, maar in 1528 had men het al over de oude capelle, die toen tot woonhuis diende. Ook 
 in gerechtelijke stukken van 1506 wordt reeds gesproken over de kapel. In 1643 werd een 
 stenen kapel gebouwd, die na 1648 afgebroken is op bevel van de Staten-Generaal. De 
 bevolking bouwde niettemin uit plaggen regelmatig weer een kapel op.  
 Pas in 1853 werd er een nieuwe stenen kapel gebouwd die er tegenwoordig nog steeds staat.  
 De kapel is een Rijksmonument. 
 
12. De tot nu toe oudst bekende boerderij van Nederland en zelfs van West-Europa, die 
 bovengronds is bewaard, ligt aan de Oirschotseweg 117 te Best. Uit een nader onderzoek 
 bleek deze boerderij van zeldzame ouderdom te zijn. Het gebint (skelet) van de schuur wees 
 na een jaarringenonderzoek uit dat diverse onderdelen van het gebint dateren uit 1263. 
 Rond de 13e en 14e eeuw stopt men in Nederland met ingraven van dragende palen voor een 



 boerderij en ontwikkeld men een nieuwe contractie die verankering in de grond niet 
 meernodig was.  
 Plaatselijk stond deze boerderij bekend als “De Armenhoef”. Armenhoef betekent dat de 
 baten van de boerderij werden aangewend voor de armen. In de middeleeuwen was deze 
 boerderij het centrum van de hertogelijke lenen in deze omgeving. Dirk Willemszoon van 
 Aarle wordt in 1312 genoemd als leenman. Zijn opvolger Amelrik Boot stichtte in 1471 het  
 2e gasthuis van Oirschot en schonk deze hoeve als fundatiegoed. Na de Franse  revolutie ging 
 de eigendom over naar de gemeente Oirschot. De grootvader van de huidige eigenaar kwam 
 hier als pachter in 1929. Hij droeg de pacht over aan zijn zoon die de boerderij in 1975 kocht 
 van de gemeente. Zijn zoon is de huidige eigenaar en de boerderij is nog steeds in gebruik als 
 agrarisch bedrijf. 
 Vanwege de unieke zeldzame wetenschappelijke waarde is de stal bij hoge uitzondering 
 aangewezen als Rijksmonument.  
 
13. Kapel Onze Lieve Vrouwe van de Heikant werd in de beginjaren van 2000 gebouwd. Doordat 
 het aantal praktiserende katholieken toen al sterk was afgenomen, werd geen plaats 
 ingeruimd voor een kerkgebouw. Om toch een religieuze plek te hebben opperde de 
 toenmalige pastoor H. Maas het idee een kapel te bouwen. Piet Spierings en zijn vrouw 
 Anneke van Summeren schonken in 2000 een perceel grond aan de Heuveleindseweg voor 
 het bouwen van een kapel.  
 De Bestse architect René Westerlaken maakte het ontwerp. De bouw werd grotendeels in 
 eigen beheer uitgevoerd omdat het anders niet te betalen was. 
 Op 5 mei 2001 werd de nieuwe kapel door de Bossche bisschop A. Hurkmans ingezegend. In 
 de kapel staat het Mariabeeld “Moeder van Goede Raad”. De Bestenaar Leo van der Sangen 
 maakte gratis een drieluik voor de kapel, voorstellende de Heilige Familie. De overige  
 schilderijen zijn eveneens gemaakt door Leo van der Sangen. Glazenier Jac. Linssen uit  Best 
 vervaardigde gratis het glas-in-loodraam met de voorstelling van “Maria met kind”. 
 De buurtbewoners zorgen voor het onderhoud van de kapel.   
 
14. Sinds de jaren zeventig heeft Philips hier, op de Aarlesche Heide (voor meer informatie over 
 de Aarlesescheide ga naar: www.aarlescheheide.nl), een nieuw bedrijf gebouwd dat in die 
 tijd bekend stond als Philips Medical Systems. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren een 
 ingrijpende transformatie ondergaan waarin uiteindelijk de nadruk is komen te liggen op 
 oplossingen die zich richten op gezond leven en gezondheidszorg.  
 De Philips-Campus in Best speelt hierbij een belangrijke rol. Wat eind jaren tachtig door 
 Philips niet meer werd gezien als kernactiviteit is uitgegroeid tot een kroonjuweel van het 
 bedrijf. Inmiddels werken hier ruim 3000 mensen uit 51 verschillende landen. 
 Bert Tip heeft een boek geschreven met als titel: “Philips Best, van verborgen parel  tot 
 kroonjuweel- ondernemen met passie voor medische innovatie”.  
 
15. Thomas Bata uit Tsjeco-Slowakije had in Europa diverse schoenfabrieken. In Nederland had 
 men rond 1930 al 28 Batawinkels. Door importbeperkingen van de overheid zocht het 
 Bataconcern een mogelijkheid om de schoenen in Nederland zelf te produceren. Men koos 
 voor Best vanwege de lage grondprijs van 10 cent per vierkante meter. De aanwezigheid 
 van het Wilhelminakanaal, Beatrixkanaal, spoorwegen en een vliegveld, speelde bij de keuze 
 een belangrijke rol.  
 In 1933 bouwde men hier een fabriek die exact een kopie was van de hoofdvestiging in Zlín. 
 Bata hanteerde een nieuw systeem, waarbij de werknemers vaste werktijden hadden, en 
 op een vaste dag werden uitbetaald. Elke werknemer had een eigen taak in het 
 productieproces en woonde dicht bij de fabriek. 
 Er kwamen fabrieken voor schoenen, kousen en rubber voor laarzen, zolen,  
 sportschoenen en autobanden. Verder verrezen er een kartonnage, machinefabriek, 
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 ketelhuis, drukkerij, timmerfabriek, bouwbedrijf, plantsoenendienst, bewakingsdienst, en 
 een medische dienst. Het bedrijf had eigen vrachtwagens, een brandweer, een boerderij en 
 een interne opleiding voor het eigen personeel en een school voor de kinderen van het 
 personeel.  
 
 Bata liet bij de fabriek een eigen wijk bouwen. Er werden 130 woningen gebouwd. De wijk 
 was heel bijzonder in die tijd. De straten, huizen en winkels waren eigendom van Bata. De 
 huizen waren voor die tijd zeer riant en vooruitstrevend. Met een badkamer, warm en koud 
 stromend water, elektriciteit, rioolaansluiting, een schuurtje of garage en met een voor- en 
 achtertuin. De wegen waren verhard, er stonden straatlantaarns, er lagen trottoirs en de 
 straten kregen een naam.  
 
 In de jaren zeventig ging het steeds slechter met Bata en in 1978 werden de woningen  in het 
 Batadorp en een aantal fabrieken met bijhorende gronden verkocht aan de gemeente Best. 
 In 2016 kreeg de huidige fabrieken en het Batadorp de status van “Beschermd dorpsgezicht”. 
 De drie fabrieksgebouwen en een aantal woningen in Batadorp hebben tevens de status van 
 Rijksmonument. 
 
16. Ongeveer op de plek waar op 19 september 1944 de  Amerikaanse parachutist Joe Mann 
 sneuvelde, werd in 1984 een gedenksteen onthuld. Dat gebeurde door de zus van Joe Mann 
 en de Amerikaanse generaal Wickham. Het monument, ontworpen door Teun Jacobs 
 (Boxtel), werd de gemeente aangeboden door de Stichting Brabants Airborne Museum. De 
 Grafsteen symboliseert een bloem als teken van het jonge leven waaraan voor hem in Best 
 een vroegtijdig einde kwam. Het lijnenspel vanuit het centrum heeft ook iets van een 
 explosie. De tekst verwijst naar Joe Mann, die het leven van zijn kameraden redde. 
 
17.   Op deze plaats werd Robert G Cole door een Duitse sluipschutter op 18 september 1944 
 doodgeschoten. Op 11 juni 1944 voerde hij, in Frankrijk, zijn bataljon aan bij de aanval op de 
 laatste 4 bruggen op de weg naar Carentan toen zijn eenheid onder vuur kwam te liggen 
 door vijandig geweer-, machinegeweer-, mortier- en artillerie vuur. Hij nam het geweer en de 
 bajonet van een gevallen soldaat en leidde zijn eenheid over open terrein door een 
 kogelregen naar de vijandige posities in de eerste bajonetaanval van de Tweede 
 Wereldoorlog. Zijn heldhaftig en dapper optreden inspireerde zijn manschappen en de vijand 
 werd verslagen. Hiervoor werd hij geëerd met de hoogste onderscheidingen, namelijk:  
 de Medal of Honor en het Purple Heart van de French Croix with Palm.  
 
18. Dit monument is een eerbetoon aan Joe Mann en allen die streden voor de bevrijding van 
 Best. Parachutist Joe Mann maakte deel uit van de Amerikaanse 101e Airborne Divisie, die 
 landde op 17 september 1944 op de Sonse Heide. Joe Mann sneuvelde bij de verovering van 
 de brug over het Wilhelminakanaal, toen hij ruggelings de explosie opving van een granaat. 
 Daarmee redde hij het leven van zijn kameraden. Deze moedige daad wordt gesymboliseerd 
 door een pelikaan die zijn jongen beschermt. Ad Berntsen maakte dit monument dat door de 
 ouders van Joe Mann in 1956 werd onthuld. 
 
19. Joe Mann Natuurtheater. Sinds 1954 heeft Best een van de mooiste openluchttheaters van 
 Noord-Brabant. Onlangs werden de banken gerenoveerd en zal het theater intensiever 
 worden gebruikt. Tijdens de grote schoolvakantie is er iedere dinsdagmiddag een optreden 
 voor de kinderen. Het theater ligt ingebed in een voormalig ven en is op een zo natuurlijk 
 mogelijk manier aangelegd. Achter het speelpodium ligt een helling, die alle geluid 
 terugkaatst richting de toeschouwers. In de helling zijn trappen geconstrueerd van 
 boomstammetjes. Het  theater werd aangelegd door bouwbedrijf IBC onder toezicht van 



 gemeentearchitect L.S. Rooyackers. Het toenmalige dorpsbestuur was destijds van oordeel 
 dat verantwoorde culturele ontspanning een groot goed was voor de inwoners van Best. 
 Dit hele gebied vanaf de A2 tot de grens met Son en Breugel heet de Nieuwe Heide. Het een 
 bosgebied met overwegend naaldhout vermengd met loofhout, dat aan het begin van de 
 vorige eeuw op uitgestrekte woeste gronden is aangelegd. Hoofddoelstelling in de Nieuwe 
 Heide was houtproductie met als nevendoelstelling recreatie. Nu is dit juist andersom. Op de 
 bospaden staan verspreid over het gehele gebied panelen met daarop informatie over natuur 
 en fauna. 
  
20. Hier ligt het Historia Park met Bevrijdingsmuseum Bevrijdende Vleugels. Hier wordt het 
 heftige  verhaal verteld van – onder meer- de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde 
 van de  Tweede Wereldoorlog. Bevrijdende vleugels ligt op het terrein in het gebied waar op 
 17 september 1944 luchtlandingen plaatsvonden tijdens de Operatie Market Garden. 
 www.bevrijdendevleugels.com.  
 Bij het Nationaal Speelgoedmuseum Spelebos draait alles om speelgoed. In dit museum gaan 
 jong en oud ver terug in de tijd, om te spelen en te beleven. Het Spelebos is daarom leuk 
 voor alle kinderen, maar ook geweldig om eens te bezoeken met het hele gezin. 
 www.spelebos.nl.  
 Sinds 2016 is achter Brasserie ’t Boshuys ’t Kunsthuys gevestigd. Via de inspirerende 
 beeldentuin ligt de galerie met meer dan 1000 werken van grote namen tot aanstormend 
 talent uit binnen- en buitenland. www.kunsthuysbest.nl  
 Na het bezoek aan de musea en de galerie is het heerlijk bijkomen in Brasserie ’t Boshuys of 
 op het terras met een speeltuintje voor de kinderen. www.boshuysbest.nl  
 Op het terrein van ’t Boshuys ligt een kleine en ambachtelijke brouwerij waar stoere bieren 
 worden gemaakt. Tijdens een 1 ½ uur durende rondleiding door Brouwerij Strijder worden  
 alle stappen in het brouwproces duidelijk. Meer informatie en reserveren: 
 www.bestevents.nl/workshop-bierbrouwen 
 
21. In dit gebied landden op 17 september 1944 ruim 4600 parachutisten van de Amerikaanse 
 101e Airborne Divisie. Bovendien zetten 54 zweefvliegtuigen daar op die dag 43 jeeps, 
 aanhangwagens en ander materieel aan de grond. In de dagen daarna landden nog eens 
 honderden gliders met 3000 Amerikaanse militairen, jeeps, geschut en andere 
 hulpgoederen. 
 
22. De boerderij aan de linkerkant van de weg, nummer 30, is een langgevelboerderij uit de 19e `
 eeuw. Hij vormt een ensemble met de voormalige varkensstal en de aangebouwde plee, de 
 lindes op de oprijlaan en de oude notenbomen. Op deze locatie stond in 1654 de eerste 
 korenmolen van Best. De boeren waren eerder aangewezen op de watermolen in Sint-
 Oedenrode, of de windmolen in de herdgang Straten of naar de molen op Liempde.  
 Om meer klanten te kunnen vinden heeft de toenmalige eigenaresse, weduwe  Adriaan 
 Verbunt en enige mede-eigenaren, in 1831 de houten standerdmolen verplaatst naar het 
 dorp, op een perceel van de gebroeders van de Sande, waar eerder een tankstation 
 gevestigd was. In die tijd was het nog geen Nieuwstraat maar heette het Molenstraat. Omdat 
 er concurrentie was van de molen “De Volharding” liep de klandizie langzaam terug en kwam 
 de molen in verval. In 1929 werd de molen afgebroken  en de  wieken werden verkocht aan 
 de eigenaar van een molen in Moergestel. 
 
23. De gebroeders Marinus en Jan van Aarle hebben hier in de Tweede Wereldoorlog een 
 klompenfabriek gebouwd met stenen die waren overgebleven van een bombardement op 
 Woensel.  Vanuit huis werden de klompen beschilderd, gebiest en verkocht. Op 14-jarige 
 leeftijd moest zoon Leo al meehelpen in de fabriek. In 2010 is Leo als laatste klompenmaker 
 van Best gestopt met het maken van klompen. De fabriek werd gesloopt en hiervoor in de 
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 plaats kwam een nieuw bedrijfspand. De liefde voor klompen is overgegaan op de huidige 
 eigenaren, die met veel plezier klompen en streekproducten verkopen en tevens een 
 klompenmuseum hebben ingericht.  www.vleutsehoeve.nl 
 
24. BestZOO bestaat al sinds 1932. Niet onder deze naam want het was zelfs nog geen 
 dierentuin. Janus van Laarhoven had een vogel- en dierenhandel en kweekte en 
 handelde ook in huisdierrassen en later in exotische dieren, zoals chimpansees en vele 
 andere soorten apen, papegaaien en jaguars. Op een gegeven moment kwamen er meer 
 mensen kijken dan kopen en werd besloten entree te vragen. Zo ontstond Vogel en 
 Dierenpark “De Vleut”. Halverwege de jaren ’80 is de handel gestopt en was het vanaf  toen 
 alleen nog maar een dierentuin. In 2003 werd de naam veranderd in BestZOO. 
 De huidige eigenaar gaat het dierenpark flink uitbreiden, inclusief een bezoekersruimte. 
 
25.      Bij Toon Vertier aan de Broekdijk kun je boeken voor een gezellige receptie, een verjaardags- 
 of personeelsfeest of jubileum. Al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres. www.toonvertier.nl  
 
26. Deze kapel ligt in deze buurtschap, De Vleut. Gebouwd in 1950 als dankbetuiging voor het 
 behoud van de bewoners aldaar tijdens de hevige gevechten aan het eind van de Tweede 
 Wereldoorlog. De buurt maakte toen bange uren door en men beloofde na de oorlog een 
 dankkapel te bouwen indien met gespaard zou blijven. Het initiatief kon worden 
 verwezenlijkt dankzij nauwe samenwerking van de parochianen en architect Karel Olfers. 
  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: 
Vereniging IVN-Best. www.ivn.nl/afdeling/best  
Aarlesche Heide. www.aarlescheheide.nl  
Erfgoedvereniging Dye van Best. www.dyevanbest.nl   
Het Nationaal Landschap Het Groene Woud. www.hetgroenewoud.com 
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