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VLUCHTOORD 
UDEN 

Ontdek Vluchtoord Uden met een 
wandeling over het voormalige terrein. 
Infoborden geven inzicht over het leven 
en wonen in de barakken op de locaties 
waar die gestaan hebben.  

Wandelroute 6 km 

P Parkeren (Theater Naat Piek, Pnemstraat 1, 5406 XA) 

Start wandelroute 

Hoofdingang voormalige Vluchtoord Uden 

Infoborden 

Over het voormalig Vluchtoord Uden en de verborgen stuifduinen van de Maashorst 

Contouren voormalig Vluchtoord Uden 
 

Route over de stuifduinen 

Vanaf het parkeerplaats start de route via de Pnemstraat en volg de pijlen. 
Het eerste gedeelte loopt dwars door het voormalig Vluchtoord Uden. Aansluitend een rondwandeling 
over de Maashorst. Via de verborgen stuifduinen komt U terug bij de achterzijde van het Vluchtoord. 
Hier ligt het enige tastbare van Vluchtoord Uden: de overblijfselen van de wielerbaan. 

Het bosgebied waar u nu 
doorheen loopt was  in 
1915 een grote 
heidevlakte met veel 
natte dellen (laagtes). In 
de winter stond een groot 
gedeelte onder water en 
werd er volop geschaatst.  
Na de sloop van het 
Vluchtoord Uden werden 
de dellen ontwaterd. In 
1923 werd begonnen met 
het  bebossen van het 
gebied met o.a. grove 
den, douglas, fijnspar, en 
beuken. Het maakt nu 
deel uit van natuurgebied  
de Maashorst. 
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Start wandelroute 

Hoofdingang voormalig Vluchtoord Uden 

Infoborden 
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Contouren voormalig Vluchtoord Uden 

Wandelroutes 
Twee wandelroutes laten Vluchtoord Uden zien. 
-  Een route van 4 km, de ontdekkingstocht van  het 
   vluchtoord.  
- Een route van 6 km, ontdekt het vluchtoord en de 
  verborgen stuifduinen van de Maashorst.  
  Voor beide parkeren bij Theater Naat Piek. 
 

Wandelroute 4 km: 
Ga vanaf de parkeerplaats naar de Bosdreef en volg de 
pijlen. (streepjespijlen geven de terugweg aan) Wandel 
via stoplichtoversteekplaats naar hoofdingang van 
voormalige Vluchtoord Uden.  
 
Hoofdingang. 
De Landerlaan is de voormalige Middenweg van 
Vluchtoord Uden. Links en rechts van de Middenweg 
stonden de barakken tot het einde van de Landerlaan. 
De linkerzijde werd Oostwijk genoemd, de rechterzijde 
Westwijk en achterste gedeelte Zuidwijk. Ontdek via de 
infoborden het leven en wonen op Vluchtoord Uden. 
 
 
Keer bij infobord 5 om en volg de streepjespijlen terug. 
Via het fietspad, vanaf de Landerlaan, kom je op het 
huidige Industrieterrein Vluchtoord. De straten van het 
industrieterrein dragen herkenbare namen van het 
voormalige Vluchtoord. 
 
Het gebouw van Theater Naat Piek is het voormalig 
provinciaal onderstation van de Pnem, gebouwd in 
1917. De klinkers van de Pnemstraat zijn toen gelegd 
om de zware transformatoren naar het station te 
kunnen transporteren. Deze klinkerstraat werd ook 
door bewoners van Vluchtoord gebruikt. 
 
 
De contouren en verhogingen van de wielerbaan is het 
enige zichtbaar overblijfsel van Vluchtoord Uden. 
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