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Ten zuiden van Tilburg ligt in het dorp Esbeek de Schuttershof. Tijdens deze gemakkelijke wandeling
wandelt u over een zandweg naar De Melkfabriek, een grote houten koe, gemaakt door kunstenaar Andreas
Schotel en dan komt u in de buurtschap Hoogeind. Via veldwegen loopt u naar het bos en dan volgt u een
leuk bospaadje langs de Reusel. Na 7,5 km bereikt u de uitkijktoren met schitterend uitzicht op het ven De
Flaes (Vergeet niet een 1 Euromunt p.p. mee te nemen!). Hier staat ook een schuilhut en picknickbank om
te pauzeren. Een stuk verder passeert u nog een picknickbank aan het mooie ven Het Goor. U loopt langs
bosranden en dan volgt u weer een leuk paadje langs de Reusel. Via veldwegen en een mooi graspad langs
het Spruitstroompje loopt u terug naar Esbeek waar een ruim terras is bij de Schuttershof. Neem voor
onderweg zelf drinken mee.

Startadres: Schuttershof, Dorpsstraat 2, Esbeek. Tel: 013-5169242. Geopend: dagelijks vanaf 10.30 uur.
Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de kruising met wkp. 90 en gaat u RD (88) naar de Schuttershof.

1359. ESBEEK 15,2 km
1. Met uw rug naar de ingang van de Schuttershof
gaat u R. Na 50 m gaat u voorbij huisnr. 13 L het
kasseienpad in. Aan de 3-sprong gaat u RD over
de klinkerweg en na 50 m gaat u aan de kruising
RD (Pastoor Jurgensstraat). Aan de 3-sprong
gaat u RD. De weg buigt naar rechts en aan de
3-sprong met wegwijzer gaat u L (Tuldensedijk).
Aan de 3-sprong voor huisnr. 3 gaat u RD en na
50 m gaat u aan de 3-sprong L (pijl) (Beerendijk)
de zandweg in. Volg geruime tijd de rechter
zandweg en neem dan de eerste veldweg L langs
de greppel. Na 50 m komt u bij de Melkfabriek,
een grote houten koe, waar u in kunt klimmen.
(Dit is een van de mooie kunstwerken van Andreas
Schotel.Tijdens wandeling 1324 passeert u meer
kuntwerken van deze meester). Loop terug naar de
zandweg en ga L. Aan de T-splitsing met wkp. 59
gaat u L (87) over de asfaltweg.
Aan de
T-splitsing gaat u R over het fietspad. Na 50 m
gaat u bij volgend kunstwerk en wkp. 87 L (83)
over het fietspad. Aan de kruising van fietspaden
met wegwijzer gaat u RD en steek RD de
doorgaande weg over.
2. Aan de T-splitsing gaat u L over de asfaltweg
langs bord Zone 60 en Restaurant Het Landgoed.
Negeer veldweg rechts en aan de T-splitsing met
wkp. 83 gaat u R (53). De weg wordt een veldweg
en na geruime tijd gaat u aan de 3-sprong RD.
Aan de T-splitsing gaat u L
(pijl) over de
asfaltweg door het bos. Voorbij boerderij neemt
u bij wkp. 53 het tweede voetpad R (52) langs de
slagboom.
Na geruime tijd gaat u aan de
3-sprong met wkp. 52 RD (51). Aan de kruising
met asfaltweg en wkp. 51 gaat u RD (50) het

bospaadje in. (In de zomer kunnen hier brandnetels
staan, zoek een stok). Aan het eind gaat u L over
de smalle asfaltweg. Aan de ongelijke kruising
met slagbomen gaat u RD (pijl). Negeer zijpad
links met slagboom.
3. U steekt de Reusel over en na 30 m gaat u aan
de kruising met wkp. 50 R (55) het bospad in. Na
10 m gaat u aan de 3-sprong R (pijl) en neem
meteen het meest rechtse paadje vlak langs de
Reusel. Negeer zijpaadjes links en waar de beek
haaks naar rechts buigt volgt u RD het bospad.
Aan de 3-sprong met boom in het midden gaat u
RD. Aan de 3-sprong (met rechts bomen in de
beek) gaat u L en dan meteen aan de T-splitsing
voor de beek L langs de beek. Blijf de beek
volgen en aan de T-splitsing gaat u R (pijl). Aan
de 3-sprong (met rechts de beek) gaat u RD (u
verlaat de pijl) en na 10 m gaat u aan de 3-sprong
ook RD.
Aan de 3-sprong gaat u L (pijl,
geel/rood). Aan de 4-sprong gaat u RD (68). (Als
u zin heeft in koffie kunt u hier aan de 4-sprong R
naar herberg de Bockenreyder lopen (100 m)). Aan
de 4-sprong gaat u RD (pijl, geel/rood). Aan de
4-sprong met wkp. 68 gaat u RD (geen
markering).
4. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de ongelijke
kruising met wkp. 1 gaat u L (2) over het
asfaltpad.
Aan de 3-sprong met zitbank en
slagbomen gaat u RD (geel/rood). U komt bij de
uitkijktoren die u voor een bijdrage van € 1,00
kunt beklimmen, het uitzicht is schitterend over
het ven de Flaes.

Bij de schuilhut staat een picknickbank om te
pauzeren. Volg verder het asfaltpad door het
bos. Aan de 4-sprong buigt u met het asfaltpad
mee naar R (pijl, geel/rood). U passeert rechts
een picknickbank met mooi uitzicht op het ven
Het Goor en 25 m verder gaat u aan de 3-sprong L
het bospad in, met rechts een greppel.
Volg
geruime tijd het pad langs de greppel en aan de
4-sprong gaat u RD langs de greppel. Aan de
volgende 4-sprong gaat u R en volg dan RD de
bosweg. Aan de T-splitsing bij de bosrand gaat u
L. Negeer zijpaden en aan de 3-sprong met wkp.
66 gaat u RD (63).
5. Aan de ongelijke 4-sprong met markeringspaal
gaat u RD, met links een akker. De weg buigt
naar rechts het bos in en 30 m verder gaat u vlak
voor de brug R het bospaadje in langs de Reusel.
Volg geruime tijd het leuke bospad door het
varenrijke bos. Aan de T-splitsing gaat u L en dan
meteen aan de 3-sprong met wkp. 63 L (65). Aan
de T-splitsing met wkp. 65B gaat u R (65A). Aan
de 3-sprong met zitbank en wkp. 65A, een fijne
pauzeplek na 12,7 km, gaat u L (47) de veldweg
in. Negeer graspad links en volg de zandweg

blz 3 van 3
langs de greppel. Aan de 3-sprong met graspad
gaat u RD (pijl) door de bomenlaan. Aan de
3-sprong met wkp. 47 gaat u L (80) de bosweg in.
Na geruime tijd buigt de weg haaks naar rechts
(80). Aan de kruising met wkp. 80 gaat u L (53)
langs de doorgaande weg. Negeer veldwegen
links en volg de weg langs de verkeersdrempel.
6. Voorbij de tweede boerderij links gaat u vlak
voor de beek R (pijl) het graspad in langs de
slagboom en volg het beekje Spruitenstroompje.
(Het kan hier niet zo lekker ruiken). Aan de
4-sprong met wkp. 82 gaat u RD over het graspad
langs de beek, u verlaat alle markeringen. Aan
het eind gaat u L langs de doorgaande weg en
een grote loods. Aan de 3-sprong gaat u RD door
de Groenstraat. Aan de 3-sprong met wegwijzer
loopt u RD onder het viaduct door. Aan de
kruising komt u weer bij de parkeerplaats en de
Schuttershof, de sponsor van deze wandeling,
waar u nog iets kunt eten of drinken. Aanrader:
warme wafel met aardbeien, slagroom en ijs!
Ook kunt u gratis het Andres Schotelmuseum
bezoeken.

Samenstelling route: 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.

