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Route en tekst:   Natuurgidsen IVN Best
Foto’s:    Natuurfotowerkgroep IVN Best  
Vormgeving:  MTD Landschapsarchitecten
DTP en druk:  Drukkerij Ketelaars, Uden

De Best Bijzonder!-wandelingen zijn mogelijk gemaakt door fi nanciële ondersteu-
ning van Best Bijzonder!, gemeente Best, MRE Stimuleringsfonds en Kloppend 
Hart van Het Groene Woud - provincie Noord-Brabant.

En vooral niet te vergeten door de inzet van veel IVN vrijwilligers!

Best Bijzonder! Natuurwandelingen

Genieten van bijzondere natuur, karakteristieke landschappen of mooie 
gebouwen in Best? Trek dan je wandelschoenen aan of pak de fi ets en 
ga eropuit. In en om Best kun je uitstekend wandelen en fi etsen. Of je nu 
een frisse neus wilt halen of een stevige tocht gaat maken. 

In deze folder vind je één van de vele mooie wandelroutes. Ook nog 
een andere route lopen of een fi etstocht maken? Kijk dan op de website 
www.bestbijzonder.com voor een compleet overzicht. Of neem een rou-
tefolder mee bij een van de Best Bijzonder!-informatiepunten. 

Deze wandeling is ontwikkeld door IVN Best. IVN laat jong en oud be-
leven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doet ze door veelzij-
dige activiteiten te organiseren, zodat mensen de natuur leren kennen, 
respecteren en ervoor zorgen. Vanuit deze visie is deze wandeling door 
natuurgidsen van IVN Best uitgezet. Zij kennen de omgeving goed en 
wijzen u op de mooiste plekjes, de fl ora en fauna onderweg.

Voor meer informatie kijk op www.inv.nl/afdeling/Best.

Routeapp
De wandelroutes van Best zijn ook opgenomen in de app ‘Routes in Het 
Groene Woud’ en de app ‘IVN routes’. Met deze handzame app op je 
telefoon navigeer je over de juiste paden en wegen. Ze geeft bovendien 
extra informatie over bijzondere locaties langs de route. Download de 
app via de App Store/Playstore of scan de QR-code op deze folder.



Dorpswandeling Best
De route begint bij het station in Best, een dorp met 30.000 inwoners. Best is sinds 1819 een zelfstandige 
gemeente. Dit is een centrumwandeling met het accent op de bomen die er zijn aangeplant.

Station Best 
Het station van Best huist in een opvallend 
en modern gebouw uit 2002. Sinds 1866 is 
de omgeving van de spoorlijn een aantal ke-
ren drastisch gewijzigd, met steeds andere 
stationsgebouwen. Sinds 2002 ligt er een 
spoortunnel met 4 sporen, waar per etmaal 
honderden treinen doorheen razen. Op het 
Stationsplein staan enkele krentenboompjes 
in bakken.

Sint Odulphuskerk (foto voorkant)
Een stukje de Hoofdstraat in vallen de uit de 
kluiten gewassen lindes voor de pastorie en 
voor de neogotische Sint Odulphuskerk op. 
De kerk is tussen 1880 en 1886 gebouwd. 
De naam van de kerk verwijst naar de plaats 
waar Sint Odulphus in 776 geboren zou zijn. 
Hij is de patroonheilige van Best en prijkt in het 
gemeentewapen. Op afbeeldingen van Sint 
Odulphus staat hij vaak met een appeltje in 
zijn hand. Dat is aangebracht in de bestrating, 
als symbool voor deze bijzondere man, die het 
beste voor had met mensen die het minder 
hadden.

In de toren van de kerk huist een koppeltje 
slechtvalken, dat met succes heeft gebroed. 
Naast de kerk staat een Italiaanse populier, 
die met zijn 40 meter de hoogste boom van 
Best is. Voorbij de kerk staan indrukwekkende 
beuken met hun gladde, grijzige stammen. 
Aan de overkant zie je de neoromaanse Sint 
Odulphuskapel uit 1920, met een mooie 
hemelboom ernaast.

Tuin en begraafplaats 
Sint Odulphuskerk 
De tuin achter de kerk lijkt wel een bomen-
museum. Als je langs het hek loopt, zie je 
achtereenvolgens een paardenkastanje met 
daarachter een naaldboom, de Chinese mam-
moetboom. Vervolgens tref je onder andere 
een walnotenboom, appelboom en wat ver-
der naar achteren een valse christusdoorn 
aan. Dan zie je nog een mispel, appelboom 
en sneeuwklokjesboom. Blijf het hek volgen 
en om de hoek zie je een berk, esdoorn, wat 
dieper in de tuin een es, amberboom, Japanse 
notenboom en een tulpenboom. Loop terug en 
steek de parkeerplaats recht over naar de in-
gang van het kerkhof.

Molen De Volharding 
Schuin aan de overkant van de Molenstraat 
staat Molen De Volharding, een stellingmolen 
uit 1850 met een bewogen verleden. Zo heeft 
er in 1884 een brand in gewoed en vervolgens 
heeft de molen het van 1938 tot 2010 zonder 
wieken moeten stellen. In 1947 is hij aan af-
braak ontkomen door een nooit afgegeven 
sloopvergunning. Sinds 2011 is hij de trotse ei-
genaar van een nieuwe kap en stoere wieken, 
waardoor hij sinds 2012 weer maalvaardig is 
en wekelijks graan tot meel vermaalt. Als de 
molen open is, kun je er meel kopen en een 
kijkje nemen in zijn interessante binnenste. De 
molenaar en vrijwilligers verzorgen regelmatig 
rondleidingen.

Koetshuistuin 
Op het rondje door de Koetshuistuin loop je 
in de zomer langs een veldje met wilde bloe-
men. Naast het bruggetje staat een treures, 
die in de herfst prachtige vruchten draagt. 
Achter de vijver staat een aantal grote bo-
men, waaronder de treurberk en rode beu-
ken met een tamme kastanje ertussen. Dan 
kom je langs een walnoot, die IVN Best aan 
de gemeente heeft geschonken ter gelegen-
heid van het 200-jarig bestaan van het dorp. 
Tot slot passeer je een zeer oude, breed ver-
takte goudenregen, een koningslinde (met 
informatiebordje) en een hazelaar.

Terug in de Hoofdstraat staat vlak voor de 
kerk links Huize Nazareth, in 1886 gebouwd 
als huisvesting voor zusters van een onder-
wijscongregatie. Tot 1973 hebben zij hier 
lesgegeven aan meisjes. Na die tijd is het 
gebouw nog ziekenverblijf en bejaardenhuis 
geweest. Nu resteren alleen nog een deel 
van het klooster uit 1917 en de kapel. Het 
klooster is verbouwd tot appartementen 
voor ouderen. Verderop vallen vier bijzonde-
re, zuilvormige eiken op.

Aan het eind van de Hoofdstraat ben je te-
rug bij het station.

Boterhoek
Op de Zonnewende staat een aantal mooie 
lindes, die in juni vol hangen met heerlijk geu-
rende bloesem. 

Op het parkeerterrein voor winkelcentrum De 
Boterhoek bieden fl ink uitgegroeide platanen 
een groot deel van het jaar schaduw.

In het winkelcentrum zelf staan leibomen van 
esdoorn, die in Best bewust zijn geplant. De 
reden daarvoor is namelijk dat het dorp eind 
1944 onder andere door Canadezen is bevrijd 
van Duitse overheersing. In hun vlag staat het 
blad van de Maple Leaf, oftewel esdoorn, het 
nationale symbool van dat land. Als dank aan 
onze bevrijders zijn deze esdoorns geplant.

Op het Dorpsplein staan gele kornoelje, sier-
kers en Perzisch ijzerhout in grote bloempot-
ten, die in het donker fraai worden aangelicht. 
Ook zijn er ’s avonds in de dorpskern licht-
projecties bij de kerk en op het Dorpsplein te 
bewonderen. Daar staan ook nog een paar 
bijzondere, meerstammige tulpenbomen.

Op de begraafplaats staan prachtige bomen 
en aan de rechterkant is een natuurpad aan-
gelegd, met informatie over wat daar groeit, 
bloeit en vliegt. Iedereen is welkom op het 
kerkhof, maar het moet natuurlijk wel met res-
pect worden betreden. Geniet op een bankje 
van de rust op deze oase midden in het dorp.

Op het nieuw ingerichte Odulphuspad kom je 
langs allemaal verschillende bomen, die daar 
bewust zijn aangeplant. Er staan een berk, 
magnolia, bijenboom, sneeuwklokjesboom, Ja-
panse keizereik, twee papiermoerbijen met een 
Amur kurkboom ertussen, geelhoutboom, gum-
miboom en een papieresdoorn. Tezamen geeft 
dit rijtje een interessant beeld in elk seizoen.


