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Geen getreuzel….op naar Reusel!  Ten zuidwesten van Eindhoven ligt tussen Bladel en Ardendonk het 
dorp Reusel. Tijdens deze gemakkelijke, afwisselende en grensoverschrijdende wandeling wandelt u over 
een leuk graspaadje het dorp uit en volgt u een mooi rolstoelpad langs vijvertjes en het beekje de Reusel. 
U loopt door de buurtschappen Voorste Heikant en Achterste Heikant en dan struint u geruime tijd over 
leuke kronkelende bospaadjes op Belgisch grondgebied. Door een mooi natuurgebied wandelt u langs een 
klein ven naar het Grote Beleven met uitkijkwand. Hier kunt u veel watervogels spotten. In de buurtschap 
Kattenbosch duikt u weer even het bos in en via een rustige weg met mooie rietgedekte huizen loopt u 
terug naar het dorp, waar u in de brasserie in de zomer een heerlijke ijscoupe kunt nuttigen.  Buiten de 
bebouwde kom is de hele route onverhard maar na regenval nog zeer goed te belopen. Neem zelf proviand 
mee, na 8,5 km bereikt u een zitbank.  
 

 
 

Startadres: Brasserie You & Me, Markt 52, Reusel.  Tel:0497-645252.  
Parkeer op de parkeerplaats voor de brasserie. Op vrijdag is er markt, parkeer dan op een andere parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,73 km  2.30 uur  23 m  23 m 
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1.   Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u scherp R door de winkelstraat langs het 
Kruidvat richting Onze Lieve Vrouw ten 
Hemelopneming kerk (1895).   Vlak daarna steekt 
u de doorgaande weg (Kerkplein) en gaat u RD 
over het met groen overdekte tegelpad naar de 
kerk.  Loop dan rechts langs de kerk over het 
tegelpad.   Voorbij de kerk negeert u zijweg links 
(Kerkstraat) en 10 m verder steekt u via 
oversteekplaats R de doorgaande weg 
(Wilhelminalaan) over. Loop dan bij het Grand 
Café RD over het trottoir met rechts van u het 
busstation met golvend dak.  Aan de 4-sprong 
gaat u RD (Kruisstraat) langs huisnr. 5.  Negeer 
zijwegen en loop geruime tijd RD (Kruisstraat). 
Negeer na 600 m, bijna aan het eind van de rechts 
gelegen woningbouw de zijweg rechts genaamd 
Boegent. 40 meter verder gaat u bij afsluitboom R 
over het sportveldje met rechts de bebouwde 
kom. (Dit is 25 m voor de links gelegen weg 
Weijererf).  
 

2.  Loop nu RD langs het sportveld met rechts 
van u de greppel. Voorbij het laatste doel gaat u L 
naar de zitbank en ga dan R over het graspad met 
nu links van u de greppel.  Na enige tijd volgt u 
het smalle paadje langs de greppel dat bij 
boomkwekerij een breder pad langs de greppel 
wordt.  Aan het eind gaat u R over het asfalt- 
fietspad en na 10 m gaat u L over het rolstoel- 
asfaltpad langs de greppel.  Na 250 m buigt het 
pad mee naar links met rechts een plas waaraan   
2 zitbanken staan.  Bij volgende mooie waterplas 
met zitbanken gaat u aan de 3-sprong R (pijl) 
langs de greppel.  Aan de T-splitsing bij 

afsluitboom gaat u L (pijl) door de bomenlaan.  
Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 32 
gaat u RD (33) verder door de bomenlaan.  
Negeer bij afsluit graspad links.  Aan de T-
splitsing in de buurtschap Voorste Heikant gaat u 
R over de doorgaande weg  
 

3.  Na 50 m gaat u R (ruiterroute) over de 
veldweg.  Aan de Y-splitsing gaat u L over de 
bosweg. (U verlaat hier de ruiterroute).  Negeer 
zijpaden. Na 300 m gaat u aan de ruime zandplek 
bij wegwijzer en huis over het tweede pad R. (Dus 
het graspad door het bos).  Na 30 m volgt u RD het 
smalle bospaadje. Negeer zijpaadje links.  Aan de 
T-splitsing gaat u L en na 10 m gaat u aan de 3-
sprong RD.  Negeer zijpaadjes links en neem dan 
het eerste pad R over een heuveltje heen.  Aan de 
T-splitsing gaat u L over de bosweg met rechts 
de bosrand.  Negeer zijpaden. Steek de 
doorgaande weg over en loop RD over de 
bosweg.  Aan de T-splitsing in de buurtschap 
Achterste Heikant gaat u R over de asfaltweg.   
 

4. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD 
(pijl/Achterste Heikant).  Voorbij het witte huis 
Lindehoeve volgt u RD het pad.  Na 30 m buigt 
het pad naar links (wandelroute) langs de 
greppel.  Voorbij 2 betonnen paaltjes gaat u aan 
de ruime 3-sprong L over de bosweg.  (U verlaat 
de wandelmarkering).  Aan de 4-sprong bij 
afsluitboom gaat u R over het bospaadje. Na 50 m 
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD. Aan de 
brede bosweg gaat u L langs een vakantiehuisje.  
Voorbij het laatste huis gaat u aan de kruising 
RD. Na enige tijd loopt de weg het bos in.   

tel:0497-645252
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Aan de 3-sprong bij ijzeren hek gaat u RD en na 
10 m gaat u R (mountainbikeroute) over het 
bospaadje. Aan de 3-sprong bij markeringspaal 
gaat u RD verder over het pad 
(mountainbikeroute) langs een afgezaagde boom.  
 

(U loopt nu precies over de grenslijn van Nederland 
en België).   
 

5.  Vlak voor de doorgaande weg buigt het paadje 
scherp L terug het bos in en u loopt nu op 
Belgisch grondgebied (Arendonk gemeente 
Turnhout). Volg geruime tijd het kronkelende 
bospaadje. Na bijna 500 m gaat u aan de rand van 
Arendonk R over de asfaltweg.  Steek de 
doorgaande weg over en ga R over het fietspad.  
Na 30 m gaat u L (mountainbikeroute) over het 
bospaadje Aan de T-splitsing gaat u L over de 
brede bosweg. Vlak daarna gaat u aan de 
volgende T-splitsing voor hoge afrastering R (99).  
Voor weiland gaat u schuin L over het pad 
gelegen tussen afrastering.  Voor greppel gaat u 
even L en meteen daarna bij infobord en wkp 99 
gaat u R (96) over heel smal bruggetje en volg RD 
het pad gelegen tussen akkers.  (U loopt nu weer 
op Nederlands grondgebied). Aan de 3-sprong vlak 
voor de bosrand gaat u L (pijl) over pad dat 
meteen daarna naar rechts buigt (pijl) met rechts 
(even) de bosrand.    
 

6.   Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing 
bij wkp 27 L (29) langs de doorgaande weg. Na 
100 m gaat u bij afsluitboom en bordje “Beleven” 
R over het pad.  Na bijna 250 m buigt het pad 
haaks naar links.   
 

(Circa 150 m verder kunt u links een paadje inlopen 
waar u mooi zicht heeft op het  ven).   
 

Het pad buigt naar rechts en dan passeert u een 
zitbank, een mooi pauzeplekje na 8,5 km lopen. 
Voorbij de zitbank gaat u aan de 3-sprong RD.  

Vlak daarna gaat u aan de omgekeerde Y-
splitsing RD.   
 

(Na 250 m kunt u L een paadje inlopen naar het 
mooie Beleven).   
 

Aan de 3-sprong (met een klompje op een paal) 
gaat u L over het pad en aan het eind komt u bij 
een vogelobservatiescherm waar u mooi uitzicht 
heeft over het Beleven.   
 

7.  Loop hetzelfde pad terug en aan de T-splitsing 
bij paal met klompje gaat u L. Voorbij afsluitboom 
gaat u aan de 3-sprong L over het pad langs een 
weiland.  (Links ziet u nog het ven).  Aan de T-
splitsing voor berkenbos en bij wkp 30 gaat u R 
(77) over de veldweg.  Aan de volgende T-
splitsing bij afsluitboom gaat u R (pijl) over het 
brede zandpad. Voorbij infobord steekt u de 
Belevensche Loop over en ga L. Meteen daarna 
gaat u bij afsluitboom R (pijl) over de veldweg.  
Na geruime tijd gaat u aan de kruising bij wkp 77 
RD (Kattenbos) over de asfaltweg.  Let op! Na 70 
m, vlak voor het eerste huis, gaat u bij bordje 
“Opengesteld” R over het bospad. Aan de 
kruising gaat u L over de bosweg.  Aan de 
asfaltweg gaat u L.  Aan de 3-sprong bij 
hertenweide gaat u RD (Bakmannen).  Volg de 
weg langs enkele fraaie woningen met rieten 
daken het dorp in. Aan de 3-sprong RD.  Steek na 
bijna 600 m de voorrangsweg over en ga R over 
het trottoir. Negeer twee zijwegen links en voorbij 
de fysiopraktijk gaat u bij 3 betonnen palen L het 
klinkerpad omhoog. Na 30 m gaat u vlak voor de 
grote parkeerplaats R langs de telefoonwinkel en 
aan het eind gaat u L terug naar de brasserie You 
& Me, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. De vriendelijke 
uitbaters vernemen graag wat u van de wandeling 
vindt. Proef eens de heerlijke warme wafel met 
slagroom of een lekkere ijscoupe! 

  
  
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


