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Ten zuiden van Tilburg ligt onder het dorp Esbeek, midden in de bossen op een unieke plek, Herberg in 
den Bockenreyder. Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling loopt u eerst een prachtig stuk 
over kronkelende bospaadjes langs de meanderende Reusel en via een veldweg komt u in de buurtschap 
Heikant. Dan loopt u door de bossen naar de buurtschap Westelbeers. U volgt een mooi pad langs de 
Grote Beerze en dan struint u enige tijd over de Neterselse Heide. U passeert een picknickbank aan het ven 
Het Goor en dan bereikt u bij schuilhut de mooie uitzichttoren die u kunt beklimmen voor € 1,00. Het 
uitzicht op het ven De Flaes is fantastisch!  Via gemakkelijke bospaadjes loopt u naar de herberg. Tip: U 
kunt ook starten in Westelbeers op een parkeerplaats in het bos en dan fijn pauzeren bij de herberg. Er is 
een ruim terras.  Attentie! Vergeet niet de 1 Euromunt p.p. voor de uitzichttoren! 
 
Startadres: Herberg In den Bockenreyder, Dunsedijk 3, Esbeek.  Tel: 013-5169248.  Geopend: maandag t/m 
zaterdag vanaf 09.00 uur, zondag vanaf 08.00 uur.  Parkeer op de parkeerplaats. 
 
Startadres: Parkeerplaats in het bos, Kapeldijk 4, Westelbeers (navigatie Oirschot). Start dan bij nummer 4. 
(Vanaf de rotonde rijdt u 50 m door richting Bladel en dan gaat L over de bosweg. Parkeer meteen links). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,67 km  3 uur  7 m 7  m 
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1. Met uw rug naar de ingang van de herberg gaat 
u L. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
markeringspaal L (55) over het bospad.  Na 40 m 
gaat u aan de volgende 3-sprong L over het 
bospad.  Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat 
u RD.  Bij zitbank aan de Reusel gaat u RD. Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong verder RD (pijl/ 
geel-rood).  Vlak voor houten brug gaat u aan de 
3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 55 R (50) 
langs de Reusel.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(pijl).  Aan de kruising met boom in het midden 
gaat u L (pijl).  Neem het eerste paadje R (geel) en 
ga dan meteen voor de Reusel R.  Negeer 
zijpaden rechts en blijf zo kort mogelijk langs de 
meanderende beek lopen. Aan de T-splitsing gaat 
u L. 
 
2. Steek meteen de asfaltweg over en loop bij  
wkp 50 RD over het smalle bospad, dat u geruime 
tijd RD blijft volgen. (U passeert tweemaal een 
betonnen bruggetje en u loopt even langs de 
bosrand). Aan de T-splitsing gaat u L over de 
brede bosweg.  Na 30 m gaat u vlak voor brug R 
over het paadje langs de Reusel en volg geruime 
tijd het leuke kronkelpaadje.  Aan de T-splitsing 
gaat u L. Meteen daarna aan de 3-sprong bij  
wkp 63 gaat u RD (62) langs de beek.  Na 100 m 
steekt u R (pijl) het bruggetje over en ga dan L 
over de veldweg langs de plantage. Na 30 m buigt 
de veldweg naar rechts (pijl) langs een rij berken.  
De veldweg wordt een asfaltweg en u loopt door 
de buurtschap Heikant. Aan de T-splitsing gaat u 
L (pijl).  Aan de 3-sprong bij wkp 62 gaat u R 
(60/Heistraat).   
 
 

3.   Voorbij huisnr. 7/7a gaat u aan de Y-splitsing 
voor huisnr. 5 R (pijl) over de veldweg.  Aan de T-
splitsing bij zitbank en wkp 60 gaat u R (14) over 
de asfaltweg.  U loopt langs een camping en aan 
het eind van de camping gaat u aan de 3-sprong 
bij afsluitboom L (pijl) over de bosweg langs de 
camping.  Negeer verboden pad rechts.  Aan het 
eind van de camping buigt het pad naar rechts 
(pijl) langs een greppel en dan buigt het pad links 
(pijl) het bos in.  Voorbij de greppel gaat u aan de 
T-splitsing R.  (U verlaat de gele pijl).  Het pad 
loopt even vlak langs een akker en aan de 3-
sprong gaat u L terug het bos in.  Aan de T-
splitsing gaat u R (pijl) over de bosweg. Na 30 m 
gaat u aan de ruime kruising L.  Negeer zijpaden. 
Steek de doorgaande weg over en ga R over het 
fietspad.  Aan de 3-sprong bij wkp 96 gaat u RD 
(92) langs een schuilhut. Aan de volgende  
3-sprong bij wegwijzer gaat u R (pijl) richting 
Bladel. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 92 
L (22) over de bosweg langs de parkeerplaats.   
 
4. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L 
langs een monumentzuil. Aan de 3-sprong bij 
slagboom loopt u RD langs de witte Mariakapel. 
Aan de asfaltweg gaat u R. Meteen voor de brug 
gaat u R (24) via het klaphek over het pad langs 
de Grote Beerze. Voorbij draaihekje volgt u RD 
het graspad later veldweg.  Na geruime tijd 
passeert u nog een draaihekje en volg het pad 
verder langs de beek.  Aan de T-splitsing bij  
wkp 24 gaat u L (25) over de asfaltweg.  Negeer 
zijpaden rechts. Voorbij stuk heide gaat u aan de 
kruising bij afsluitboom, infobord en zitbank R 
over het rolstoelpad. Negeer zijpad links.  U 
passeert een klaphek en volg RD het pad en blijf 
over het grindpad lopen. Voorbij picknickbank 
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gaat u aan de kruising bij wkp 26 R (23).  Negeer 
zijpad rechts en dan buigt de weg naar links 
(geel-rood).  
 
 
5.   Aan de 3-sprong gaat u L (geel/rood) over het 
pad door de Neterselse Heide.  Voorbij zitbank 
gaat u aan de 3-sprong R over de veldweg langs 
een rij bomen.  Na bijna 100 m gaat u aan de 3-
sprong RD (blauw).  Aan de kruising gaat u RD. 
(U verlaat hier heel even de blauwe route) Aan de 3-
sprong gaat u L (blauw).  Aan de T-splitsing voor 
enkele berken gaat u R.  Voorbij veerooster gaat 
u aan de 3-sprong bij wkp 27 RD (94) over de 
bosweg.  Negeer zijweg rechts. Voorbij 
afsluitboom gaat u aan de T-splitsing bij wkp 94 L 
(2) over de bosweg langs het fietspad. Negeer 
zijpad rechts.  Aan de 3-sprong bij infobord en 
huis gaat u RD door het bos.  Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom, zitbank en wkp 2 gaat u RD (1).  
 
(Een eind verder passeert u links op een zandheuvel 
een picknickbank met prachtig uitzicht op het ven Het 
Goor).  
 
 

 
6. Aan de 3-sprong bij paddenstoel wegwijzer 
gaat u L (geel-rood) langs het asfaltpad.  U komt 
uit het bos en dan doemt de prachtige 
uitzichttoren voor u op. Voor € 1,00 kunt u boven 
van een schitterend uitzicht genieten over het ven 
De Flaes, zeker doen!  Voorbij de schuilhut volgt 
u de weg naar rechts.  Aan de 3-sprong bij 
afsluitboom en zitbank gaat u RD (pijl).   Aan de 
kruising bij wkp 1 gaat u bij afsluitboom R over 
het rolstoelpad.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong 
L over het rolstoelpad.  Aan de kruising bij wkp 
68 gaat u RD (55).  Aan de volgende kruising gaat 
u L over het rolstoelpad.  Aan de 3-sprong bij 
paaltje gaat u R en u komt bij Herberg de 
Bockereyder, de sponsor van deze wandeling, 
waar u binnen of op het leuke terras o.a. een 
lekkere uitsmijter kunt eten. (Aanrader!).  De 
vriendelijke uitbaters Ad en Riet vernemen graag 
wat u van de wandeling vindt. 
 
 
 
 
 

 
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.   
 
 


