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Ten zuiden van Tilburg ligt even ten noorden van het dorp Lage Mierde de herberg de Buitenman. Tijdens 
deze gemakkelijke maar flinke wandeling met natuur, kunst en cultuur wandelt u een groot stuk over de 
Andreas Schotel route. U loopt eerst een stuk langs de Reusel en al snel duikt u de bossen in door een 
natuurbegraafplaats. In het Andreaspark passeert u een mooie vijver en prachtige bomen en dan bereikt u 
het beeld van de Meester, een enorme weergave van de schilder. Via een mulle zandweg loopt u Esbeek 
binnen waar u kunt pauzeren bij de Schuttershof. De terugweg wandelt u via bospaadjes en bosranden 
naar het prachtige Broeklingven en passeert u de Baadster van Broekling, 3 badende vrouwen in het ven. 
Via een avontuurlijk paadje passeert u nog een verborgen bosven en dan loopt u via bospaden terug naar 
het begin. Onderweg passeert u diverse kunstobjecten.  Het is een bosrijke route. 
 

 
 

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

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,55 km  4 uur  17 m  30 m 
 

 
 

1324. LAGE MIERDE 17,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de herberg gaat 
u R.  Negeer zijweg links.  U steekt de Reusel 
over en ga dan meteen R over het graspad met 
rechts de beek.  200 m verder loopt u langs een 
weiland. Aan het eind van de afrastering gaat u 
aan de 3-sprong L over het gras- bospad.  Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L richting afsluitboom. 
Aan de T-splitsing gaat u R (Kruisvelden) over de 
asfaltweg met links Vakantiepark Vogelenzang. 
Negeer zijwegen. Na 250 m, voorbij huisnr. 3, gaat 
u aan de 3-sprong L (Park Vogelenzang/wandelen 
toegestaan). U passeert enkele vakantiehuisjes 
en volg dan RD het bospad. Negeer 2 bospaden 
rechts. Aan de kruising gaat u R (pijl/geel/rood) 
over de zand- bosweg. Aan de 4-sprong gaat u L 
en ga dan meteen bij afsluitboom R.  
 

2. Aan de 4-sprong met grindweg gaat u R. 
Negeer zijpad rechts en volg het grindpad.  
 

(U wandelt nu over Natuurbegraafplaats De Utrecht).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R (driehoek). 
Aan de T-splitsing gaat u R (driehoek) langs een 
zitbank. Aan de T-splitsing voor greppel gaat u L. 
Meteen daarna aan de kruising bij afsluitboom 
gaat u R.  Na 10 m gaat u voorbij volgende 
afsluitboom bij houten gebouw scherp L over het 
bospad langs zitbank.  Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong RD (driehoek) over het grindpad. Aan de 
volgende 3-sprong bij zitbank gaat u L met rechts 
een naaldbos. Aan de kruising gaat u R door het 
naaldbos. Voorbij afsluitboom gaat u RD (pijl) en 
u verlaat de begraafplaats. Na afsluitboom gaat u 
aan de kruising L (pijl).  Aan de brede zandweg 
gaat u R (pijl).  
 

3. Negeer zijpaden. Aan de kruising gaat u RD 
(pijl). Aan de volgende kruising gaat u verder RD 
(pijl). Na 500 m steekt u voorbij afsluitboom 
schuin R de smalle asfaltweg (Prins-Hendriklaan) 
over en loopt u bij afsluitboom en betonnen 
paaltje met rood plaatje B277 RD over de brede 
bosweg. Na 250 m, bij de mooie vijver met 
waterlelies, loopt u RD langs de zitbank.  
 

(U loopt hier door het Arnoldspark/Arboretum waar 
circa 350 verschillende bomen staan o.a.  exotische 
bomen). 
 

Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R over 
het brede graspad met rechts de mooie vijver.  20 
m voorbij mooie meerstammige beuk gaat u aan 
de 3-sprong L (pijl) met rechts een in 1939 
aangeplante rij prachtige sequoia’s/ 
mammoetbomen, de enige laanvormige aanplant 
van mammoetbomen in Nederland. Na bijna 150 
gaat u R (pijl) over het smalle pad en na 100 m 
komt u bij het 5,5 m hoge beeld/kunstwerk 
“Ontmoeting met de meester”, dat hier in het 
Arnoldspark op 25 mei 2015 werd onthuld. 
 

(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). 
 

Voorbij het hoge beeld/kunstwerk gaat u voorbij 
het bruggetje L (pijl) over het fietspad langs de 
doorgaande weg (Lage Mierdseweg/N269).  
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(Hier ziet u aan de overkant va 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. Een eind 
verder heeft u links mooi uitzicht op de 32 m hoge 
Brandtoren).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD over het fietspad dat 
een asfaltweg wordt.  
 

(Hier ziet u aan de overkant van de doorgaand weg 
een rij mooie woningen “Utrecht”. 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”). 
 

Bij de grote rotonde gaat u RD over het betonnen 
fietspad.  
 

4. Voorbij zitbank en wandelknooppunt (wkp) 87 
gaat u aan de 3-sprong L (Hoogeindsestraat).  
Voorbij huisnr. 3 in de buurtschap Hoogeind gaat 
u bij wkp 59 R (89/(Beerendijk) over de grindweg.  
Aan de 3-sprong gaat u RD.  
 

(U kunt hier R naar het kunstwerk “de melkfabriek” 
lopen. Het kunstwerk is een koe waarin u naar boven 
kunt klimmen, heel bijzonder!).   
 

Volg geruime tijd de rechte zand- veldweg. Aan 
de T-splitsing gaat u R (pijl) over de asfaltweg.  
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong RD richting dorp. 
(U verlaat de gele pijl). U loopt Esbeek binnen. Aan 
de T-splitsing gaat u L richting Hilvarenbeek.  
Aan de volgende T-splitsing gaat u R (Oude 
Trambaan).  Aan de kruising bij wkp 88 gaat u RD 
(90/Oude Trambaan).  Aan de volgende kruising 
gaat u RD (Dorpsstraat) langs de voormalige St. 
Andrianuskerk (1937-2013) waarin nu een school 
is gehuisvest. Na 100 m komt u bij de 
Schuttershof waar u kunt pauzeren.   
 

5.  Vanaf de Schuttershof loopt u terug langs de 
kerk.  
 

(Net voorbij de kerk ziet u links de sculptuur “De 
Verbinding”)  
 

Aan de kruising gaat u R (Kerkpad).  Negeer 3 
zijwegen rechts. Aan de 3-sprong bij wegwijzer 
gaat u RD (Spaaneindsestraat) richting 
Hilvarenbeek. Negeer na 200 m grindweg rechts. 
Bij afsluitboom en wkp 91 gaat u RD (93).  
 

(Na 50 m ziet u links bij zitbank het kunstwerk 
“houthakker”).   
 

Voorbij huisnr. 29 gaat u aan de 3-sprong 
tegenover camping De Spaendershorst L 
(pijl/Oranjebond) over de kasseienweg. Negeer 
klaphek rechts.  
 

(Links ziet u bij zomerverblijf “Schotel” (voormalig 
vakantiehuis van kunstenaar Andreas Schotel, het 
kunstwerk De Schuttel). 
 

Aan de 4-sprong bij wkp 93 gaat u RD (70).  Na 50 
m loopt u bij parkeerplaats bij afsluitboom RD 
over de bosweg. Aan de 3-sprong bij wkp 70 gaat 

u L (38).  Aan de 4-sprong bij draaihekje gaat u 
RD (ruiterroute) over het pad. Na bijna 300 m gaat 
u aan de T-splitsing R (pijl) langs enkele 
naaldbomen. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl).  Aan 
de 3-sprong bij wkp 38 gaat u R (36).  Aan de T-
splitsing bij wkp 36 gaat u L (35) over het pad.  
Negeer zijpad links en loop RD langs de 
afsluitboom.   
 

6. Steek de brede zandweg over en loop bij 
afsluitboom RD (pijl). Aan de 3-sprong gaat u 
ruiterknooppunt 90 RD (17) over de veldweg door 
de bosrand. Aan de volgende 3-sprong gaat u RD 
(pijl) verder door de bosrand.  Aan de 4-sprong 
bij afsluitboom en wkp 35 gaat u RD (15) door de 
bosrand en volg geruime tijd het rechte pad. 
Steek na ruim 600 m bij afsluitboom de asfaltweg 
over en loop RD (pijl/geel/rood) over het pad.  
Aan het eind buigt het pad naar rechts naar de 
klinkerweg (Links staat nog een kunstwerk).  Aan de 
klinkerweg gaat u R en ga dan meteen bij 
afsluitboom en infobord L over het bospad.  Aan 
de 3-sprong gaat u L met rechts het 
Broeklingven. Bij zitbank, een mooi genietplekje 
na 12,3 km lopen, buigt het pad naar rechts met 
rechts het ven.  Na 300 m gaat u aan de 3-sprong 
RD (pijl/geel/rood).  Een eindje verder passeert u 
een bijenstal. Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/geel/rood) over de zandweg.    
 

(Na 50 m kunt u bij zitbank R een paadje inlopen om 
een foto te maken van het kunstwerk de “Baadster 
van Broekling”).       
 

7. Aan de 3-sprong bij wkp 16 gaat u L (32).  
Negeer zijpaden en een eind verder loopt het pad 
langs een grote akker. Na 700 m gaat u aan de 
kruising bij wkp 32 L (40).  Negeer breed graspad 
rechts. Waar de brede zandweg naar rechts buigt, 
gaat u L (geel) over het begroeide bospad. (U 
verlaat de gele pijl).  Voor mooi bosven buigt het 
begroeide pad naar rechts en buigt dan links om 
het ven heen.  Dan buigt het pad naar rechts en 
loopt het links langs een naaldbos.  Op de hoek 
van dit bos buigt het pad haaks naar rechts. Aan 
het eind voor boerderij gaat u L over de zandweg. 
Meteen daarna aan de T-splitsing bij wkp 40 gaat 
u R (49) over de zandweg langs de loods.  Voorbij 
boerderij volgt u RD de asfaltweg. Vlak daarna 
gaat u aan de 3-sprong L (geel/rood).  Aan de T-
splitsing gaat u R (Prins Hendriklaan) langs de 
Bosch-Hoeve. Meteen daarna gaat u bij 
afsluitboom L (geel/rood) over de bosweg.   
Negeer zijwegen.  
 

8. Na 400 m gaat u aan de kruising L 
(geel/rood/pijl) over de brede zandweg. Negeer 
zijpad rechts. Aan de schuine kruising gaat u RD.  
Aan volgende kruising gaat u bij rkp 17 R (15/ 
(geel/rood) over het bospad.  Aan de kruising bij 
greppel gaat u RD (geel/rood).  Negeer graspad 
links.  Aan de T-splitsing gaat u L (geel/rood) over 
het zandpad. Steek de brede grindweg over en 
loop bij wkp 10 RD (40).  Aan de T-splitsing voor 
weiland gaat u L.  
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Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom R (pijl) over het bospad langs een rij 
berken. Volg het pad langs een grote akker. Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u 
R (pijl) langs het vakantiepark de Hertenwei.  Aan 
de volgende T-splitsing gaat u L (pijl).  Aan de 3-

sprong bij wkp 40 gaat u RD (41) over de 
asfaltweg.  Aan de kruising gaat u RD de brug 
over. Negeer grindweg rechts en loop dan terug 
naar Herberg de Buitenman, de sponsor van deze 
wandeling, waar u binnen of op het leuke terras 
nog iets kunt eten of drinken.  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


