
Het De Cuyckpad 
  
Afstand: 9,5 km (met extra wandeling door Noordheuvel: 11,5 km) 
  
Bewegwijzering : Groene Pijl 
  
Geschikt voor rolstoelgebruikers: Neen 
  
De vertrekplaats van deze vernieuwde wandeling is gelegen aan de Kapel in 

Deureind. (Tussen Wuustwezel en Gooreind) In de 7e-8e eeuw werd deze bidplaats 

opgericht door geloofspredikers en toegewijd aan Sint-Willibrordus. Nadat ze tijdens 

de godsdienstoorlogen rond 1590 verwoest werd, werd ze weer opgebouwd in 1613. 

Westdoorn werd een bekend bedevaartsoord. Sint-Willibrordus werd aanbeden 

tegen kinderziekten en elk jaar op 1 mei vindt hier een kinderzegening plaats. 

Van oudsher woonden er tegenover de kapel een wagenmaker en een smid. Die 

vinden we hier nog terug, zij het in een modernere versie. 

Op oude kaarten worden Deureind en Westdoorn genoemd als twee verschillende 

gehuchten. Velen meenden dat het woord deur afgeleid was van doorn en door de 

mondelinge traditie werden de twee namen gebruikt voor dezelfde streek. Dorne of 

doorn komt duidelijk van een streek met doornstruiken en/of doornbomen. 

Het oude woord deur werd gebruikt voor een dubbele deur of poort, ook een veken 

genoemd. Vroeger was het hier een heidelandschap, open voor alle vee. De 

bescherming door vekens (poorten en/of deur) was op vier cruciale punten belangrijk. 

Akkerveken en Deureind werden van deze poorten afgeleid. 

We vertrekken aan de St. Willebrorduskapel van Deureind en gaan de St. 

Willebrordusstraat in (recht over kapel). Na een 20-tal meter gaan we links de 

Wouwerstraat in. Deze volgen we tot aan de Sparrendreef (850 m) waar we links 

gaan. Op de volgende kruising (200 m) gaan we linksaf de Reebokdreef in, deze 

volgen tot aan de Zandvenweg (700m). Hier gaan we opnieuw links. Op de volgende 

T-splitsing gaan we rechts het Bleken op. Hier zien we een typisch 

landbouwlandschap: boerderijen, maïs, weiden en vee. Een 160 meter verder nemen 

we links de zandweg Staekboomseweg. Op oude kaarten van de 18e eeuw staat 

deze buurt vermeld als “Den Stake”. Vermoedelijk werd deze weg daarvan afgeleid. 

Eén van de betekenissen van Stake is de plaats waar een staakmolen staat. Een 

staakmolen is een standaardmolen waarvan de rechthoekige bak rond een 

staakboom draait op een onderstel om zo de wieken in de wind te zetten. Door hun 

constructie konden deze molens verplaatst worden. Of er hier werkelijk een molen 

gestaan heeft, is niet met zekerheid te zeggen, maar de naam laat het alleszins 

vermoeden. 

Links in de Staekboomseweg zien we een jonge aanplant van beuk met hier en daar 

enkele zomereiken en grove dennen. We passeren links de Ruitersdreef, rechts de 

Haverdreef en Hoefdreef. Dit zijn duidelijk namen ontleend aan de paardensport. 

Tenslotte komen we in de Ertboringenweg. Hier gaan we rechtsaf. De 

streek  „Ertboringen‟ is een kleinschalig geheel van weiden en akkers. Op onze 

linkerkant bevindt zich het Domeinbos Noordheuvel. We wandelen verder tot aan de 



parking van het Domeinbos Noordheuvel. In dit domeinbos is een wandelpad (2,5km) 

aangeduid met rode paaltjes en een ruiterpad met witte paaltjes In het loofbos zijn 

nog enkele stukken van gekasseide oud dreven met grote oude beuken terug te 

vinden. Het is zeker de moeite waard om deze wandeling te maken. Een gedeelte 

van Domeinbos is het mastbos „De Cuyck‟, een toegankelijk gemend bos. In feite is 

het gebied „De Cuyck‟ het centrum van een reeks bossen en bosjes. We gaan hier 

rechtdoor, door het bos.Na een 200 m wijzigt de aanplant van loofbos naar grove 

den. Op het einde gaan we even links langs de rand van het bos en nemen dan 

rechts de Korhoenlaan. We steken de Duinenstraat over de Buizerdlaan in. Opnieuw 

steken we over (Bleken) en nemen de Slangenrit. Dit is een kronkelend zandpad 

tussen links de velden en rechts de weekendzone. We komen uit op de 

Witgoorsebaan en draaien rechtsaf. De naam Witgoor zou twee betekenissen 

hebben: enerzijds zou aan de rand van het ven wit wollegras gestaan hebben, 

anderzijds zou het kunnen zijn dat de turf uit dat ven nogal bleek was. Links nemen 

we de Bleekvenweg  Aan onze rechterkant bevindt zich het Pastoorsbos, het is 16 ha 

groot en staatseigendom Het Pastoorsbos is een gebied met grove den en in 

mindere mate loofbos. Meer naar het zuiden toe is het een versnipperd gebied van 

bosjes (met grove den) maïsakkers en grasland. Zoals de naam reeds aangeeft 

behoorde het bos bij de goederen van de pastoor. In vroege tijden had de kerkfabriek 

en ook de koster recht op turf. Maar in een bos mocht hout gekapt worden en soms 

liet de pastoor toe dat er door arme mensen hout gesprokkeld werd voor verwarming. 

De Bleekvenweg is een doodlopende straat. Bijna aan het einde gaan we rechts het 

bos in. Hier staan enkele banken en picknicktafels. De aanplantingen in het 

„Pastoorsbos‟ dateren uit verschillende perioden. Naast de gewonde den, staat er 

ook beuk en Amerikaanse Eik. Meest opvallend is ongetwijfeld de grote zwarte den. 

Bij het verlaten van het bos komen we in de Egeldreef. We gaan rechtsaf en steken 

de Witgoorsebaan over, en nadien de Duinenstraat. We komen in de Wouwerstraat, 

en nemen links de Ponydreef, gaan vervolgens rechts de Blekenstraat, en draaien 

rechts het 2e boswegje tegenover huisnummer 93 in. Zo komen we opnieuw in de 

Wouwerstraat. We gaan linksaf tot aan de St Willebrordusstraat, nog een klein stukje 

rechts en wij zijn terug aan de St Willebrorduskapel. 


