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Ten zuiden van Tilburg, ligt even ten noorden van het dorp Lage Mierde, de herberg de Buitenman. Tijdens 
deze gemakkelijke wandeling met natuur, kunst en cultuur is genoeg te zien.  U wandelt eerst over 
graspaadjes en bospaden naar de uitzichttoren waar u een formidabel uitzicht heeft over het prachtige ven 
De Flaes. Dan struint u door de bossen langs het beekje de Reusel en loopt u tussen de golfbaan Midden 
Brabant door waar u kunt pauzeren bij Bosrestaurant Klein Utrecht.  U loopt door het Andreaspark langs 
de Brandtoren en het beeld/kunstwerk “Ontmoeting met de meester”. Dan passeert u het mooie ven 
Broekeling met het kunstwerk “Baadster van Broekeling” (3 badende vrouwen).  Via boswegen  loopt u 
naar de Natuurbegraafplaats Klein Utrecht en via o.a. een leuk graspaadje langs de Reusel wandelt u terug 
naar de herberg.  TIP: U kunt ook starten bij Boshuys Klein Utrecht en dan pauzeren bij herberg de 
Buitenman. Attentie: Neem per persoon 1 Euromunt mee om de uitzichttoren te beklimmen! 
 

 
 

Startadres: Herberg De Buitenman, Buitenman 2, Lage Mierde.  Tel: 013-5091336.  
 

Startadres: Boshuys Klein Utrecht, Dunsedijk 1, Esbeek.  (Vanaf het restaurant gaat u R en ga dan verder 
bij **** in punt 4).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

15,69 km  3.30 uur  16 m  41 m 

 

 
 

1312. LAGE MIERDE 15,7 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de herberg gaat 
u L over de klinkerweg.  Steek de doorgaande 
weg over en voor doodlopende weg gaat u R 
(Elzenstraat) over de asfaltweg met rechts de 
doorgaande weg. Waar de asfaltweg een haakse 
bocht naar rechts maakt, gaat u L over het 
graspad en loop dan rechts langs de greppel. Aan 
de T-splitsing gaat u L met links de greppel.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD over het graspad met links 
het bos en rechts het zijbeekje van de Reusel. 
Neem het eerste smalle bruggetje R en ga dan L 
over het graspad  langs de beek.   Aan de ruime 
3-sprong gaat u R (pijl) over het brede graspad 
langs de greppel.  Aan de asfaltweg gaat u L. 
(Dunsedijk) Negeer meteen twee zijwegen links. 
Aan de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp)  13 
gaat u RD (12). Vlak  daarna gaat u over het 
rechts (wit-rood) gelegen fietspad langs het 
heidegebied lopen.  
 

2.   Voorbij het heidegebied loopt u nog 20 m RD  
en dan gaat u bij afsluitboom R over het 
bospaadje. Negeer begroeid zijpad links.  Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u RD. U passeert 
een zitbank met mooi uitzicht op het grote ven De 
Flaes en volg RD het bospad. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong RD. Aan het eind van het ven 
passeert u nog een zitbank en 30 m verder gaat u 
voorbij afsluitboom aan de kruising bij wkp 1 R 
(2) over het asfalt- fietspad.  
 

(U loopt hier over het Landgoed de Utrecht. In 1899 
kocht de levensverzekeringsmaatschappij ‘De 
Utrecht’ 700 hectare woeste grond gelegen tussen 
Esbeek en Lage Mierde. De Utrecht gaf de 
Nederlandse Heidemaatschappij opdracht om die in 
cultuur te brengen. Door latere grondaankopen  
kreeg het gebied uiteindelijk een omvang van ruim 
2.650 hectare. Daarmee is het veruit het grootste van 
de Brabantse landgoederen. Het Landgoed is nu 
onderdeel van de verzekeringsmaatschappij ASR,  
die nog steeds het landgoed in beheer heeft). 
 

Na 100 m aan de ruime 3-sprong bij afsluitboom 
en zitbank gaat u RD. Het asfaltpad buigt naar 
links en u komt meteen bij de mooie uitzichttoren 
De Flaes die u beslist even moet beklimmen voor 
€ 1,00. Het uitzicht over het ven is formidabel!   
 

(Tegenover de toren staat een schuilparaplu, 
picknickbank en infobord, een prima pauzeplek na 4 
km wandelen. Door 8 circa 25 m hoge bomen van het 
Landgoed De Utrecht te combineren met slanke 
stalen kolommen is een open structuur gecreëerd. 
Via gemakkelijk te lopen trappen komt u boven waar 
u op 22 m hoogte prachtig uitzicht heeft over het niet 
toegankelijke deel van het natuurgebied De Flaes 
o.a. op het prachtige ven De Flaes waar in de winter 
op geschaatst mag worden. In de verte ziet u de 
kerktoren in Lage Mierde. De naam Flaes is ontleend 
aan het oude woord “Vlaas” dat plas of heideplas 
betekent). 
 

http://www.debuitenman.nl/
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Aan de kruising bij paddenstoelwegwijzer, waar  
het asfalt- fietspad naar rechts buigt,  gaat u L 
over de brede bosweg. Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom gaat u RD.  Negeer zijpaden.  
Aan de 3-sprong bij wkp 67 gaat u RD (50). 
Negeer zijpaden. Aan de kruising bij schuilhut 
gaat u RD (pijl) langs een ven. Voorbij het ven 
gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom RD (pijl).   
 

3. Aan de ruime omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (pijl). Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 
50 L (55) over het bospad. Meteen daarna gaat u 
aan de Y-splitsing R (pijl). Vlak daarna neemt u  
het meest rechtse paadje vlak langs de beek 
genaamd Reusel.  Na 50 m, waar de beek een 
scherpe lus naar rechts maakt, gaat u L over het 
bospad. Meteen daarna  gaat u aan de T-splitsing 
R. Na 50 m gaat u aan de volgende T-splitsing L.  
Aan de kruising gaat u RD (pijl) met rechts de 
meanderende Reusel. U steekt een greppel over 
en vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R (pijl) 
over het smalle paadje vlak langs de beek. Blijf 
het paadje langs de beek volgen. Aan  de T-
splitsing bij wkp 55 gaat u R (54) het bruggetje 
over en volg het pad.  Aan de ruime Y-splitsing 
gaat u R. Vlak daarna  aan de T-splitsing bij wkp 
54 gaat L (9). Negeer zijpad scherp links en 20 m 
verder gaat u aan de 3-sprong R. (U verlaat hier de 
wandelmarkeringen).   
 
4. Voorbij afsluitboom gaat u L over de asfaltweg.  
Aan de kruising bij zitbank gaat u R (fietsroute 
47) over de brede bosweg door de bomenlaan 
met links een asfalt -fietspad en met even verder 
links en rechts van u de golfbaan Midden- 
Brabant. Na 600 m passeert u rechts Boshuys 
Klein Utrecht, een mooie pauzeplek waar het 
binnen of op het mooie achterterras met mooi 
zicht over de golfbaan goed toeven is.  **** Na 300 
m gaat u aan de kruising gaat u L over de smalle 
asfaltweg.   
 

(Hier ziet u links bij inrit van de privé parkeerplaats en 
bij twee grote vazen weer de brandweertoren).  
 

Steek voorzichtig de doorgaande weg over en 
loop RD door de bomenlaan.  
 

(Hier staat rechts aan de doorgaande weg een rij 
mooie woningen  Het rijksmonument “De Utrecht” is 
een blokje van zes dienstwoningen (1909) waarin 
bosarbeiders van Landgoed de Utrecht woonden. In 
de regio is de blok bekend onder de naam “de Zes 
Woningen”). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L over de klinkerweg. (U 
loopt hier een kort stukje over privéterrein maar 
wandelen is toegestaan).  U passeert even verder 
links bij het Torenplein de 32 m rijksmonumentale 
hoge Brandtoren met   houtvesterswoning (1905) 
en rechts de dienstgebouwen van de houtvesterij.   
 

(Het meeste hout was bestemd als stuthout voor de 
Zuid-Limburgse steenkolenmijnen. Bij droge zomers 
werden in het verleden de brandtorens 24 uur per 
dag bemand om zodoende tijdig eventuele branden 

te kunnen waarnemen. De rijksmonumentale 
brandtoren met houtvesterswoning is zeer bijzonder  
met name de in het gebouw verwerkte 
Jugendstil elementen. In 1944 werd de brandtoren 
door de Duitse bezetter gebruikt als steunpunt voor 
de zich terugtrekkende troepen en werd toen 
verdedigd met zwaar geschut. Tijdens de inname 
door de Engelsen bleef de toren onbeschadigd. Toen 
de toren in 1905 werd gebouwd kon men bij helder 
weer het Belgische Turnhout zien liggen).  
 
Aan het eind van de klinkerweg loopt u bij 
afsluitboom RD over het grindpad. Aan de 3-
sprong RD.  Aan de 3-sprong bij markeringspaal 
gaat u RD (pijl).  
 

(Als u hier L gaat dan komt u a 100 m bij het 5,5 m 
hoge beeld/kunstwerk  “Ontmoeting met de meester,  
Het beeld is gemaakt door kunstenaar Hannes 
Verhoeven. Het beeld is een  vergroting en een 
volledig waarheidsgetrouwe nabootsing van 
kunstenaar Andreas Schotel (1896-1984), die hier 
aan zijn schildersezel staat te schilderen in zijn 
directe werkomgeving. Dit is ook de plaats waar 
Schotel zijn eerste tekeningen maakte.  Aardigheidje 
kunstenaar Hannes Verhoeven is geboren in het jaar 
(1984) dat kunstenaar Andreas Schotel is overleden. 
 

Hier ziet u aan de doorgaande weg het 
rijksmonumentale Huize Rustoord dat in 1920-1922 
als vakantiehuis voor de medewerkers van de 
verzekeringsmaatschappij de Nationale  Nederlanden 
is gebouwd. Nu is het een hotel/restaurant) 
 

U loopt hier door het Arnoldspark met links een 
in 1939 aangeplante rij prachtig sequoia’s/ 
mammoetbomen, de enige laanvormige aanplant 
van mammoetbomen in Nederland 
 
5.   Aan de T-splitsing voor prachtige vijver met 
waterlelies gaat u R over het graspad.  
 

(Meteen daarna passeert u rechts een mooie 
meerstammige beuk). 
 

Aan het eind van de vijver bij zitbank gaat u aan 
de kruising R (pijl) door de boslaan.  Na 50 m gaat 
u aan de 3-sprong RD.  Blijf langs de bosrand 
lopen. Aan de T-splitsing gaat u R over de brede 
veldweg. Aan de kruising bij wkp 56 gaat u RD 
(57). Aan de kruising, met links Hoeve de 
Koekoek, gaat u RD over de bosweg langs de 
greppel.  Aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 57 
gaat u bij afsluitboom L (16) over de veldweg, die 
een eind verder door het bos loopt, Aan de 3-
sprong gaat u RD. (U verlaat de gele pijl).  Aan de 
3-sprong bij markeringspaal gaat u RD, met 
rechts van u het kunstwerk de “Baadster van 
Broekling”.    
  
(Geïnspireerd door de schetsen van kunstenaar 
Andreas Schotel verrees hier de sculptuur "Baadster 
in Broekeling". Ze staat er echter niet alleen, ze 
bevindt zich in goed gezelschap. 
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Na 50 m passeert u een zitbank en volg de 
veldweg.  Aan de T-splitsing bij wkp 16 gaat u L 
(32).  Aan de kruising bij wkp 32 gaat u L (40).  
Negeer na 50 m zijweg rechts.  Aan de kruising 
gaat u R (pijl).   
Aan de T-splitsing voor hoge afrastering gaat u L 
over de veldweg langs de bosrand richting hoeve.  
Voorbij de hoeve gaat u aan de T-splitsing bij wkp 
40 R (49) langs de hoeve.   
 
6. Volg de asfaltweg. Aan de 3-sprong bij 
markeringspaal gaat u L verder over de 
asfaltweg.  Aan de T-splitsing gaat u R langs de 
Boschhoeve. Na 50 m gaat u bij afsluitboom L 
(geel-rood) over het bospad.  Negeer zijpaden.  
Na geruime tijd gaat u aan de kruising bij 
markeringspaal L over de brede zandweg. Negeer  
zijpaden. Na geruime tijd volgt u RD het pad over 
Natuurbegraafplaats De Utrecht.  Negeer zijpaden 
en dan  passeert u een zitbank, een fijne 
pauzeplek.  Aan het eind van het rechts gelegen 

weiland loopt u RD over de bosweg. Aan de 
kruising gaat u RD.  Aan de ongelijke 4-sprong bij 
wkp 11 gaat u R (10).  Negeer zijpaden. Aan de 
ongelijke 4-sprong bij afgesloten plank en 
grindweg gaat u RD (pijl/geel-rood).  
 
7. Aan de kruising vlak voor greppel gaat u L over 
het bospad met rechts de greppel.  Aan de 3-
sprong gaat u RD langs de camping. Aan de T-
splitsing gaat u R over de verharde weg. Negeer 
zijweg links.  Aan de 3-sprong bij wegwijzer gaat 
u RD.  Neem nu bij groen afsluitboom het eerste 
bospad/graspad L.  Negeer graspad links.  Aan de 
T-splitsing voor de beek genaamd Reusel gaat u 
R over het graspad.  Aan de kruising gaat u L de 
brug over en volg de klinkerweg.  Negeer zijweg 
rechts  en even verder komt u weer bij de 
herberg, de sponsor van deze wandeling, waar u 
nog iets kunt eten of drinken. Het personeel 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt. 

 
 

Samenstelling route: Tom Romme.    

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


