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blz 2 van 3
Ten westen van Boxtel ligt het rustige dorpje Esch. Tijdens deze gemakkelijke en afwisselende wandeling
wandelt u eerst een leuk stuk langs de Essche Stroom en via veldwegen loopt u naar het dal van de Kleine
Aa. U struint door het prachtige natuurgebied Kampina langs fraaie vennen en over mooie heidepaadjes. U
loopt weer een stuk langs de Essche Stroom en na een stuk over veldwegen loopt u weer langs de beek. U
struint door weilanden met klaphekjes en het laatste stuk loopt u weer langs de beek. Na regenval kunnen
de graspaden goed nat zijn, draag dan hoge wandelschoenen. Na 7,5 km lopen passeert u een zitbank met
mooi uitzicht op de Huisvennen. Tip! U kunt ook starten op de wandelparkeerplaats Roond en dan fijn
pauzeren bij Ons Café, start dan bij punt 2 vanaf ***.

Startadres: Ons Café, Leunisdijk 28, Esch. Tel: 0411 210441. (U kunt parkeren voor supermarkt de Spar,
Looiershof 40, Esch).
Startadres: wandelparkeerplaats De Roond, Roond 22, Esch. (200 m vanaf huisnr. 22 ligt de parkeerplaats.
Volg dan punt 2 vanaf ***).

1522. ESCH 14,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat
u R. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R
(Romeinseberg) over de doodlopende weg. Aan
de 3-sprong bij huisnr. 1a gaat u R langs
huisnr. 12. Na 100 m gaat u aan de volgende
3-sprong L langs huisnr. 19. Waar vlak daarna de
weg naar rechts buigt, loopt u RD langs het
ijzeren hek over het grasveldje, loop de dijk op en
ga L over het graspad langs de 7 km lange
Essche Stroom, een zijbeek van de Dommel. Na
500 m waar de Kleine Aa in de Essche Stroom
uitmondt, gaat u L verder over de dijk met rechts
de Kleine Aa. 600 m verder aan de T-splitsing bij
brug en wandelknooppunt (wkp) 49 gaat u L (48)
over de asfaltweg. Na bijna 400 m, aan de
T-splitsing bij wkp 48 en bungalowpark Nergena
gaat u R (47/Nergena). Aan de 3-sprong gaat u RD
(Nergena). Na ruim 50 m gaat u bij verbodsbord L
(pijl/Dorvenseweide) over de veldweg. Na bijna
500 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 47 R (51).
Aan de 3-sprong bij huisnr. 58 in de buurtschap
Tongeren gaat u L (Tongeren) over de asfaltweg.
Aan de 4-sprong gaat u R (Kromakker) over de
veldweg.
2. Aan de T-splitsing gaat u L en u steekt via
spoorwegovergang de spoorlijn EindhovenTilburg over. Meteen daarna gaat u R
(Vinkenberg) over de veldweg met rechts een
woning (nr. 67). Aan de 3-sprong gaat u L langs
de afrastering. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl)
over de veldweg met bomen. Na 100 m, meteen
voorbij de brug over de Kleine Aa, gaat u aan de
4-sprong bij wkp 14 RD (12). Aan de 3-sprong
gaat u RD (pijl) over de veldweg, die na 200 m
naar links buigt. Aan de T-splitsing bij wkp 12
gaat u R (13) over de asfaltweg. **** Bij infobord

De Roond gaat u L het bos in en meteen daarna
aan de ongelijke 4-sprong bij wkp 13, gaat u R
(54). Na 30 m gaat u bij de parkeerplaats bij
wegwijzer
L
(Verzetslaantje)
langs
het
verzetsmonument.
(Het monument stelt een fietsende verzetsstrijder met
melkbus voor, en daar achter een boom. Daar onder
de tekst "Alles is tevergeefs als we vergeten". Links
en rechts twee gedenkmuurtjes met ieder drie
plaquettes. Links met de namen van de Boxtelse
verzetsstrijders. Rechts een embleem van de 101st
Airborne Division, een afbeelding van parachutisten
en één met twee namen van, door de Duitsers
vermoorde broers. Het monument staat symbool voor
de Boxtelse verzetsmensen die de 106 Airbornes
hulp verleenden. De Airbornes zaten hier van 17
sept. t/m 24 okt 1944. Op 25 okt. werd Boxtel
bevrijd).
U passeert een stalen klaphek en aan de schuine
T-splitsing gaat u R (Marie Klijnpad) over het
bospad. Aan de 3-sprong gaat u R (21/wit-rood).
Aan de 5-sprong bij infobordje gaat u RD (21).
Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R over het
zandpad door de heide. (U verlaat route 21). Aan
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD.
3. Na 10 m gaat u aan de T-splitsing R (21) met
links het Kogelvangersven. De zandvlakte laat u
rechts liggen en volg route 21, die links om het
ven heen buigt. Aan de 3-sprong gaat u RD
(21/geel-rood) en volg zeer geruime tijd het brede
zandpad door natuurgebied Kampina.
Aan de Y-splitsing gaat u L het pad omhoog.
Boven op de heuvel komt u bij een zitbank, waar
u prachtig uitzicht heeft op de Huisvennen, een
genietplekje na 7,5 km lopen. Loop aan de andere

zijde omlaag en ga RD over het brede zandpad
door de heide.
Aan de 3-sprong bij
markeringspaal gaat u R over het zandpad door
de heide langs enkele witte berken. Aan de ruime
3-sprong, met rechts 3 paden, gaat u RD. (Dus
niet route 54). Na 50 m gaat u aan de T-splitsing
bij wkp 20 R (19) over de zandweg. Aan de
3-sprong bij wkp 19 gaat u L (1).
4. Bij de zandvlakte loopt u rechts naar het
bordje “Palingven” waar u prachtig uitzicht heeft
op het ven. Ga dan R over het paadje, vlak langs
het water. (Als er takken liggen loop dan even
rechtsom over de heuvel). Volg het pad dat links
langs het ven buigt. Voorbij het ven volgt u RD
het bospad omlaag.
Aan de 4-sprong met
bosweg gaat u L (ruiterroute).
**** Voorbij
ijzeren klaphek volgt u RD de bosweg.
(Als u hier vlak voor het klaphek 50 m naar rechts
loopt, dan heeft u links mooi uitzicht op een
schitterend verborgen ven).
Negeer privépad links. 50 m verder gaat u aan de
3-sprong L (pijl) over het bospad. Aan de
T-splitsing, bij wkp 53, gaat u L (52) over de
veldweg langs de spoorlijn. Aan de 3-sprong, bij
monumentje, gaat u R de spoorwegovergang
over en bij wkp 52 gaat u L (33) over het fietspad.
Aan de T-splitsing gaat u L (Posthoorn) over de
asfaltweg en u steekt de Rosep over. Negeer bij
parkeerplaats en wkp 33 zijweg links en loop RD
(32). Aan de 3-sprong voor doodlopende weg
gaat u R (pijl) over het fietspad.
5. U steekt via de van Beckhovenbrug de Essche
Stroom over en ga dan meteen L door houten hek
(open en dicht maken) en ga L de helling omlaag.
(Als het hek gesloten is, kunt u er over heen
klimmen. U kunt ook RD de doorgaande weg blijven
volgen. Na bijna 200 m gaat u R over de veldweg. Na
bijna 800 m gaat u verder bij **** in dit punt) .

blz 3 van 3
Beneden gaat u L, bukkend onder de brug door
en volg dan RD het graspad met rechts de beek.
Na ruim 600 m passeert een stuwbrug. Let op!
Circa 50 m verder gaat u L over het graspaadje
met links een greppel. Aan het einde gaat u R
over de zandweg. Na 150 m **** aan de 4-sprong,
met links een asfaltweg, gaat u bij wkp 28 RD (21)
door de bomenlaan. Volg geruime tijd de weg
door het Brabantse platteland. Na 500 m aan de
3-sprong bij wkp 21 gaat u RD (6) langs een
zitbank. Na 600 m, waar de veldweg naar rechts
buigt, negeert u zijpad links en loop RD (pijl).
Negeer 250 m verder, bij afsluitboom, bospad
links. Aan de 3-sprong gaat u RD (pijl) langs een
plantenkwekerij.
6. Let op! Ruim 250 m verder, vlak voor enkele
links gelegen vierkante betonblokken, gaat u R
over het brede graspad, door het weiland. Aan de
T-splitsing bij afsluitboom en bordje “Honden aan
de lijn” gaat u L over het graspad met rechts de
Essche Stroom. Na circa 400 m gaat u, bij smalle
stalen steiger, L over het brede graspad met links
een sloot. Na 50 m gaat u R door het houten
klaphek en loop RD. Voorbij zitbank gaat u RD
door het weiland richting kerktoren van de St.
Willibrorduskerk (1927), waarvan de kerktoren uit
de 2e helft van de 15e eeuw stamt. Voorbij de links
staande smalle bomenstrook loopt u RD richting
houten klaphek. Voorbij klaphek volgt u RD het
graspad. Aan de T-splitsing gaat u L over het
graspad met rechts de Essche Stroom. Neem de
eerste stuwbrug R over de beek, loop RD de
grashelling omhoog. Boven gaat u RD omlaag en
loop RD over het gras. Voor huisnr. 40 gaat u R
over de klinkerweg. Aan de 3-sprong, bij paaltjes
gaat u L langs huisnr. 17. Negeer zijwegen links.
Aan de T-splitsing gaat u R naar Ons café, de
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets
kunt eten of drinken. De vriendelijke uitbater
Michel verneemt graag wat u van de wandeling
vindt. Aanraders zijn het Twaalfuurtje en de wafel
met
warme
kersen
en
slagroom.

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.

