1388 DIESSEN 11,4 km - 9 km
www.wandelgidsbrabant.nl

blz 2 van 3
Ten zuiden van Tilburg ligt in het dorp Diessen Eetcafé Kerkzicht. Tijdens deze gemakkelijke wandeling
wandelt u over een rustige weg het dorp uit en dan loopt u over leuke bospaadjes door het bos van
Annina’s Rust. U loopt over graspaden tussen vijvers door en via mooie bomenlaan komt u bij de Reusel.
U struint geruime tijd over graspaden langs deze beek en via leuk bospaadje loopt u naar een prachtige
vijver. Via pad langs de Reusel loopt u weer het dorp binnen naar het café met ruim terras. Neem voor
onderweg zelf drinken mee, er staan genoeg banken. U kunt de route inkorten tot 9 km.

GPS-afstand 11400 m, looptijd 2.35 uur en hoogteverschil 5 m.
Startadres: Eetcafé Kerkzicht, Heuvelstraat 10, Diessen. Tel: 013-5046161. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag van 10.00 tot 21.00 uur. Parkeer tegenover huisnr. 4 op de parkeerplaats.

1388 DIESSEN 11,4 km - 9 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
scherp R (Willibrordusstraat). Na 20 m gaat u L
over de klinkerweg langs huisnr. 34. Aan de Tsplitsing met rechts een grote parkeerplaats gaat
u L. Aan de volgende T-splitsing voor huisnr. 28
gaat u R (Maternusstraat). Na 50 m gaat u aan de
3-sprong L (Molenacker). Negeer twee zijwegen
rechts. Voorbij het rechts gelegen lange pleintje
gaat u aan de 3-sprong voor huisnr. 52 R
(Deusonelaan). Meteen daarna aan de volgende
3-sprong L/RD langs huisnr. 50. Meteen daarna
bij alweer een 3-sprong gaat u L en loop RD
(Deusonelaan) langs huisnr. 44. Aan de kruising
gaat u R (Molenweg). Na 50 m gaat u aan de 3sprong tegenover huisnr. 10 L (Raapsteel). Aan
de 3-sprong RD.. Waar de asfaltweg na ruim 50 m
naar rechts buigt, loopt u RD over het grindpad
langs de akker. Een eind verder buigt het pad
naar rechts met rechts een huis. Aan de Tsplitsing bij wandelknooppunt (wkp) 86 gaat u R
(50/Waterstraat) langs de doorgaande weg, die u
geruime tijd RD volgt langs de mooie Brabantse
huizen. Negeer zijwegen.

u RD. Een eindje verder buigt het pad haaks naar
links (pijl). Het pad buigt naar rechts en u loopt
weer door een prachtige bomenlaan. Negeer
zijpaden.

2. Steek na 800 m aan de rechterzijde bij zitbank
de doorgaande weg over en voor crematorium
Hilvarenbeek gaat u L (pijl) over het fietspad. Na
50 m gaat u vlak voor huis R (pijl) over de
bosweg. Vlak daarna gaat u aan de 4-sprong bij
afsluitboom, zitbank, infobord en wkp. 50 RD (51)
over het bospad. Bij paaltjes buigt het pad naar
links (pijl). Aan de T-splitsing bij wkp 51 gaat u R
(11). Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl/geel-rood)
door de mooie bomenlaan. Negeer zijpaden. Aan
de 3-sprong bij zitbank en wkp 11 gaat u RD (53).
Negeer twee zijpaden links. Aan de 4-sprong gaat

4. Voorbij afsluitboom en draaihekje gaat u aan
de T-splitsing bijt wkp 71 L (72). U passeert een
enorme draaipoort en even verder steekt u via
stalen brug de Reusel over en volg dan RD het
pad. Voorbij volgende groot draaihek gaat u aan
de 4-sprong bij wkp 71 R (70) door de bomenlaan.
Aan de 3-sprong gaat u RD. Aan de kruising bij
wkp 70 gaat u R (8) door de bomenlaan. Voorbij
zitbank steekt u via houten brug de Reusel over.
Voorbij houten doorgang gaat u aan de 3-sprong
L over de veldweg.

3. Aan de T-splitsing bij wkp 53 gaat u R (9).
Aan de 4-sprong gaat u RD (pijl) tussen een
boomstam door over het pad. Aan de doorgaande
weg gaat u L (pijl). Na 40 m gaat u R (pijl) via de
houten doorgang over het bospad. Aan de Tsplitsing bij afsluitboom en wkp 9 gaat u L (72)
over het pad langs de bosrand. Na geruime tijd
buigt het pad naar rechts (pijl) en volg de
veldweg langs een rij berken. Aan de 4-sprong
gaat u L en na 10 m gaat u R via houten doorgang
over het graspad langs de greppel. Aan de
volgende 4-sprong, met rechts de houten
doorgang, gaat u scherp L over het graspad
gelegen tussen water. Loop rechts langs de
heuvel met vogeleiland en ga dan R langs het
insectenhotel naar de brug. Steek via de stalen
brug de sloot over en aan de T-splitsing gaat u R
door de bomenlaan.

Aan de 4-sprong bij brug en zitbank gaat u RD
over het graspad langs de Reusel. Na geruime tijd
passeert u rechts een mooie schuilparaplu met
picknickbank. Aan de ongelijke 4-sprong bij brug
en wkp 10 gaat u RD (2) langs de Reusel.
5. Bij brug steekt u de doorgaande weg over en
bij wkp 2 gaat u L over het fietspad.
(Degene de 9 km loopt, gaat hier RD over het pad
langs de Reusel. Negeer zijweg rechts. Let op! Aan
de 3-sprong bij markeringspaal en bordje
“Wandelpad hier geen hondenpoep” gaat u R over
het graspad langs de hoge haag richting dorp. Ga nu
verder bij **** in punt 6).
Negeer zijweg links en een eind verder negeert u
zijweg rechts (Turkaaweg). U passeert huisnr. 8
en een ijzeren poort en vlak daarna gaat u bij
picknickbank R via houten doorgang over het
bospad. Volg geruime tijd RD het mooie pad.
Voorbij volgende houten doorgang gaat u aan de
ongelijke 4-sprong bij zitbank
R over de
asfaltweg. Aan de 3-sprong voor boerderij gaat u
L de brug over en meteen daarna aan de 3-sprong
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bij wkp 1 gaat u R (2) over het pad langs de
vijver. Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) langs een
mooie vlonder en volg verder het pad langs de
vijver. Voorbij houten doorgang gaat u aan de Tsplitsing R over de veldweg langs de Reusel.
Aan de 3-sprong gaat u RD langs de beek.
6. Aan de T-splitsing bij picknickbank steekt u L
via brug de Reusel over en gaat u meteen R over
het pad langs de beek. Negeer zijpaden links. Bij
betonnen brug gaat u RD.
Let op! Aan de 3sprong bij markeringspaal en bordje “Wandelpad
hier geen hondenpoep” gaat u L over het graspad
langs de hoge haag richting dorp.
****Aan de
T-splitsing gaat u L. Meteen daarna gaat u aan de
3-sprong R (Docfastraat). Aan de ongelijke 4sprong met rechts het Plassepaadje gaat u L (van
der Lindenstraat). Negeer zijweg links. Voorbij
parkeerplaats komt u weer bij Eetcafé Kerkzicht,
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten of drinken.
Aanrader is het mokka ijstaartje met karamelsaus
en slagroom!

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

