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Ten zuiden van Tilburg ligt onder het dorp Esbeek aan de golfbaan Midden-Limburg het Boshuys Klein
Utrecht. Vanaf het restaurant gaat u rechts over de Kinderlaan en dan loopt u de bossen in. Dan struint u
een mooi stuk over kronkelpaadjes langs de Reusel en via gemakkelijke bospaden loopt u terug naar het
Boshuys waar een fijn terras is. Het is een heel gemakkelijk rondje om even de benen te strekken.

Startadres: Boshuys Klein Utrecht, Dunsedijk 1, Esbeek. Tel: 013-5169987. Geopend: Dagelijks vanaf 09.00
uur. Parkeer op de parkeerplaats.
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1330. ESBEEK 4,8 km
1. Met uw rug naar de ingang gaat u R over de
asfaltweg. Aan de kruising gaat u R (Kinderlaan).
Negeer na 500 m zijweg links en loop RD (pijl).
Ruim 400 m verder voorbij golfbaan en bosje gaat
u tegenover huisnr. 2 aan de 5-sprong bij
wandelknooppunt (wkp) 53 R over het bospad.
(Dus het meest rechtse pad). Ruim 50 m voorbij
rechts gelegen houten gebouw gaat u bij
markeringspaal L over het bospad. Aan de Tsplitsing gaat u bij wkp 52 R (51). Steek bij wkp
51 de asfaltweg over en loop RD (50) over het
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de
asfaltweg. Negeer zijpaden en loop RD (pijl). Na
400 steekt u via brug de Reusel over.
2. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong bij wkp 50
R (55) over het bospad. Na 20 m gaat u aan de Ysplitsing R (pijl) en neem vlak daarna het meest
rechtse paadje vlak langs de beek. Na 50 m, waar
de beek een scherpe lus naar rechts maakt, gaat
u L over het bospad en meteen daarna gaat u
aan de T-splitsing R.
Na 50 m gaat u aan de T-splitsing voor de beek L.
Aan de 4-sprong bij omgevallen boom gaat u R

(pijl) met rechts de beek. U steekt een greppel
over en negeer vrijwel direct zijpad R naar
beneden. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R
(pijl) over het smalle paadje vlak langs de beek en
een omgevallen boom.
3. Blijf de beek volgen. Aan de T-splitsing bij wkp
55 steekt u R (54) via bruggetje de meanderende
beek over en volg het pad. Aan de ruime Ysplitsing gaat u R. Vlak daarna aan de T-splitsing
bij wkp 54 gaat u L (9). Negeer zijpad rechts en
loop RD (pijl). Aan de brede grindweg met links
een fietspad gaat u R. Na ruim 50 m gaat u R over
het bospad, dat na 150 m naar links buigt. Negeer
zijpaden. Aan de T-splitsing gaat u L (Prins
Hendriklaan) over de asfaltweg. Aan de kruising
gaat u R met rechts een fietspad. Na 600 m komt
u weer bij Boshuys Klein Utrecht, de sponsor van
de wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbater
Rob verneemt graag wat u van de wandeling
vindt.
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