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Ten oosten van Tilburg ligt het rustige dorpje Heukelom. Tijdens deze gemakkelijke maar afwisselende
wandeling, wandelt u over graspaden naar de brug over de Overste Stroom en via leuke bospaden loopt u
naar het prachtige Rietven. U wandelt een mooi stuk door de weilanden langs de Reusel en na 6 km komt u
bij de brug bij een zitbank, een fijne pauzeplek. Via een mooie bomenlaan wandelt u naar de kapel O.L.V.
van de Vrede en na enige tijd door de bossen komt u bij een zitbank aan het Galgenven, een schitterende
plek om even te pauzeren. Na een mooi stuk om het ven wandelt u over veldwegen naar een prachtige
houten hangbrug en via leuk graspad komt u weer bij Mie Pieters met het leuke terras. Neem voor
onderweg zelf drinken mee.
GPS-afstand 12400 m, looptijd 2.45 uur en hoogteverschil 10 m.

Startadres: Mie Pieters, Laag Heukelomseweg 13, Heukelom. Tel: 013-5331313. Geopend: dinsdag t/m
zondag vanaf 10.00 uur. Van eind oktober tot Pasen op dinsdag gesloten.

1352 HEUKELOM 12,4 km
1. Met uw rug naar het café gaat u bij
wandelknooppunt (wkp) 58 R (61) langs de
doorgaande weg. Na 100 m gaat u R (61/
Meulenbaantje) over de veldweg. Aan de
3-sprong bij wkp 61 gaat u R (60). Aan de
3-sprong bij wkp 60 gaat u RD (35) over het
graspad. Aan de 4-sprong, met rechts een oude
afsluitboom, gaat u RD (pijl) langs de bosrand.
Aan de T-splitsing bij wkp 29 steekt u R (55) via
brug de Voorste Stroom over. Negeer meteen
klaphek links. Meteen daarna bij wkp 55 gaat u R
(54) via draaihekje over het pad langs de
afrastering. Aan de 3-sprong bij klaphek gaat u
RD. Aan de 3-sprong bij grote zitbank en wkp 54
gaat u verder RD (52). U passeert enkele
zitbanken en dan volgt u de asfaltweg.
2. Aan de T-splitsing gaat u R (52) over het
bospad, evenwijdig aan de asfaltweg. Aan het
eind van het pad gaat u R over de asfaltweg. Na
10 m gaat u aan de 3-sprong bij verbodsbord L
over de bosweg. Aan de 3-sprong bij wkp 52 gaat
u R (98). Meteen daarna gaat u L (50) over het
bospad. Aan de Y-splitsing gaat u L. Aan de
4-sprong gaat u RD (pijl). Aan de 4-sprong bij
mooie brede boom gaat u RD (pijl). Aan de
T-splitsing gaat u L (pijl). Aan de T-splitsing bij
afsluitboom gaat u R (pijl) over de bosweg. Steek
de doorgaande weg over en ga L over het
fietspad. Na 100 m gaat u R (pijl/Oude
Hondsberg) over het bospad. Aan de 4-sprong
bij wkp 50 gaat u R (20) door de houten
doorgang.
3. Via brug steekt u het Rietven over en volg het
bospad. Voorbij volgend bruggetje volgt u het

pad langs de Reusel. Voorbij houten doorgang
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 20 L (17). Via
brug steekt u de Reusel over en volg het bospad.
Aan de volgende T-splitsing gaat u R (pijl). Aan
de 3-sprong gaat u RD (pijl) door het draaihekje
en volg het pad door het weiland. Voorbij volgend
draaihekje volgt u RD het pad met rechts de
Reusel. Aan de kruising bij zitbank en wkp 17,
een fijne pauzeplek na 6 km, gaat u R (16) de brug
over en volg RD de klinkerweg. Aan de 3-sprong
met de Molenstraat gaat u RD (pijl). Aan de
kruising bij wkp 16 gaat u R (13) over de
grindweg Voorbij afsluitboom volgt u RD het
bospad. Voorbij volgende afsluitboom steekt u de
asfaltweg over en loopt u RD (pijl) over de
bosweg. Aan de 3-sprong bij wkp 13 gaat u RD
(12) over de kasseienweg langs de O. L. Vrouw
van Vredekapel (1939).
(In de kapel is een plaquette aangebracht waarop de
namen staan van Moergestelnaren die in de Tweede
Wereldoorlog zijn gesneuveld. Caroll Schade liet de
kapel bouwen nadat hij een ernstig auto-ongeluk
overleefde. Ieder jaar op Hemelvaartsdag en op het
feest van Maria Ten Hemelopneming (15 aug) wordt
er bij de kapel in de openlucht een Mis opgedragen).
4. Steek de doorgaande weg en fietspad over en
loop RD (pijl) over het bospad. Meteen daarna
gaat u aan de T-splitsing L (pijl). Aan de 3-sprong
gaat u RD (pijl/geel-rood) langs de greppel. Aan
de ongelijke 4-sprong bij fietspad en wkp 12 gaat
u bij afsluitboom RD (11) over het pad. Aan de
3-sprong, met links smal paadje, gaat u R (pijl).
Aan de T-splitsing bij wkp 11 gaat u R (95).

Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u L (pijl)
over de bosweg. Aan de 3-sprong bij volgende
afsluitboom gaat u R (pijl) over het bospad.
(Een eind verder
passeert u een zitbank met
prachtig uitzicht op het Galgenven, een genietplekje).
Bij kale boom buigt het pad naar links langs het
ven
(U kunt hier ook vlak langs het water struinen, als u
maar terug komt bij het rechts gelegen hoofdpad).
Voorbij het ven buigt het pad naar links.
(Een eindje verder kunt u R een paadje inlopen naar
een mooie vijver met waterlelies).
Dan buigt het pad naar rechts en verlaat u het
ven.
5. Aan de T-splitsing bij afsluitboom steekt u de
bosweg over en gaat u meteen R (pijl) over het
smalle bospad langs de greppel. (U loopt nu
evenwijdig aan de bosweg). Aan het eind van het
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pad gaat u L over de bosweg. Aan de 3-sprong bij
wkp 95 gaat u RD (96). Voorbij afsluitboom gaat
u aan de 3-sprong bij wkp 96 RD (3). Aan de
kruising gaat u R (pijl) over de asfaltweg. Aan de
3-sprong gaat u RD (fietsroute 31). U passeert
een wegversmalling en 50 m verder gaat u aan de
3-sprong bij wkp 64 bij afsluitboom R (62) over de
doodlopende weg. Voorbij volgende afsluitboom
volgt u RD het graspad langs de bosrand.
6. Aan de T-splitsing bij wkp 32 gaat u L (58) over
het graspad langs de bosrand. Aan de 3-sprong
bij picknickbank steekt u L (geel-rood) via de
prachtige houten brug de Voorste Stroom over en
volg het graspad. Aan de T-splitsing gaat u R
(pijl). Aan het eind komt u weer bij Mie Pieters, de
sponsor van deze wandeling, waar u binnen of op
het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. Het
personeel verneemt graag wat u van de
wandeling vindt. Aanrader: de aardbeien
kruimeltaart!Aan
de
3-sprong
met

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.

