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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,9 km  2.20 uur  17 m 23 m 

 
Midden in het levendige centrum van Goirle, ligt in Winkelcentrum de Hovel, Eetkaffee Mozes. Tijdens deze 
gemakkelijke wandeling, wandelt u over voetpaden, bomenlanen en bospaden, naar het prachtig gelegen 
Blankven, waar enkele zitbanken staan. U struint geruime tijd door de bossen en langs bosranden en dan 
loopt u door de rustige buurtschap Breehees.  U volgt een mooi graspad langs de meanderende 
Rovertsche Leij en dan wandelt u verder langs de Nieuwe Leij. Aan het einde is een fijn terras.  
 

 
 

Startadres:  Eetkaffee Mozes, De Hovel 45, Goirle. Tel: 013-5341100.  Dagelijks open vanaf 10.00 uur. 
In het centrum is overal blauwe Zone!  Parkeer gratis in de Parkeergarage de Hovel, Kalverstraat 4, Goirle. 
Als u via de roltrap naar boven komt loopt u RD naar het eetcafé.  
 

 
 

1575. GOIRLE 9,9 km 
 

1.    Met uw rug naar de ingang, gaat u R met links 
het terras. Bij de grote bloempot gaat u R en 
meteen daarna gaat u bij de volgende grote 
bloempot RD, door de zuilengang/ 
voetgangerszone,  onder het gebouw door.  Volg 
dan RD (De Wieken) de klinkerweg, langs de 
parkeerplaatsen.  Aan de 4-sprong gaat u RD 
(Schoolstraat) met links de brandweer.  Aan de  
T-splitsing, voor huisnr. 19, gaat u L (Kerkstraat).  
Aan de 3-sprong gaat u R (Hoogen Dries). Negeer 
zijwegen en volg RD de doodlopende klinkerweg, 
die na 150 m, bij links gelegen vijver, een smal 
pad wordt, dat 50 m verder bij zitbank naar rechts 
buigt, met links de Nieuwe Leij. Aan de  
T-splitsing gaat u L de brug over. Negeer zijpaden 
en blijf het pad RD volgen, dat na 300 m bij twee 
hekken naar rechts buigt.  (Na 150 m steekt u het 
beekje Oude Ley over). Aan de T-splitsing gaat u L 
(pijl) over het fietspad. Volg geruime tijd de mooie 
bomenlaan.   
 

2. Na 500 m gaat u R over de greppel het 
bospaadje in en meteen daarna, aan de 3-sprong, 
loopt u RD over het bospad.  Aan de volgende 3-
sprong gaat u RD (pijl), langs een bosheuvel. Aan 
de T-splitsing, bij afsluitboom gaat u L. Vlak 
daarna, aan de 3-sprong L. Na  
150 m, gaat u aan de 4-sprong RD, met rechts 
jonge dennen (2022). Aan de ruime 3-sprong gaat 
u R.  Steek de klinkerweg over en loop RD.  Aan 
de 4-sprong bij markeringspaal gaat u RD.  Aan 
de T-splitsing, voor het mooie Bankven, waar  
zitbanken staan, gaat u L over het bospaadje.   
 

(Wanneer het Bankven dichtgevroren is, organiseert 
de oudste sportvereniging van Goirle, de Goirlesche 
Ijsclub ’t Bankven  (1919)  hier o. a. 
schaatswedstrijden).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L over de bosweg met 
rechts een greppel.  Aan de 4-sprong, bij wkp 98 
en verbodsbord, gaat u R (96) over het grind- 
fietspad. Aan de schuine 4-sprong gaat u scherp 
L, over de klinkerweg. Na 50 m gaat u R de 
bosweg in. Negeer zijpaadje scherp links.  
 

3. Aan de bosrand gaat u R, met rechts de 
bosrand/greppel. Na 200 m gaat u aan de  
T-splitsing R, door de bomenlaan. Aan de  
klinkerweg gaat u L (fietsroute 38), langs een 
slootje.  Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij  
wkp 96 RD (95).  Ruim 50 m verder gaat u R (pijl) 
over de veldweg, met links de bosrand. Na 400 m 
gaat u aan de 3-sprong, voor bos, L (pijl) met 
links een sloot. Negeer zijpaden.  Na 150 m steekt 
u het water, de verbinding tussen het Haneven en  
het ven Biesbosch, over en meteen daarna aan de 
3-sprong gaat u R (pijl), met rechts een sloot.  
Negeer zijpaden en volg geruime tijd het pad dat 
na 500 m naar links buigt. 
 

(Na 300 m ziet (slecht te zien) rechts aan de bosrand 
het Haneven).   
 

Na 750 m gaat u aan de 3-sprong, met links een 
greppel, R (pijl) door een naaldbos. Aan de  
4-sprong, bij afsluitbomen en wkp 95, gaat u RD 
(94).  Negeer zijpad rechts.  
  
4. Aan de T-splitsing, bij wkp 94 en voor het 
beekje Rovertsche Ley, gaat u R (67). Vlak 
daarna, aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD 
(pijl).  Na 400 m, aan de T-splitsing bij wkp 67 
gaat u R (65) over de zandweg.  
 

(Als u wilt pauzeren kunt u hier links fijn op het 
muurtje van de brug zitten).  
 

Na 100 m, waar de zandweg naar rechts buigt, 
volgt u RD het smalle paadje.  
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Aan de asfaltweg gaat u L door de buurtschap 
Breehees.  Na bijna 500 m gaat u voorbij huisnr. 5 
aan de 3-sprong L (Eerste Schoor), met rechts 
enkele zitbanken. Negeer veldweg links. U 
passeert Camping Breehees en blijf de weg, die 
naar links buigt, RD  volgen.  Vlak vóór de brug 
over de Rovertsche Leij, gaat u R (pijl) over het 
graspad met links de beek. Na ruim 250 m, aan de 
3-sprong bij brug, gaat u RD (pijl). Voorbij 
draaihekje, volgt u RD (pijl) het graspad en blijf 
nu geruime tijd de beek volgen, door het  
gras-/weiland.   
 

5.   Aan het einde stapt u via een overstap over de 
afrastering (of u kruipt er onder door).  Ga dan bij 
de brug RD langs de beek. U passeert een stuw 
en 50 m verder gaat u L over het pad, vlak langs 
de beek, met rechts een vijver. Blijf de beek 
volgen.  
 

(Het laatste stuk kan na veel regenval drassig zijn. 
Lukt het niet, loop dan terug naar de vijver en neem 
het hoger gelegen pad L).   

Aan het einde steekt u de asfaltweg over en gaat 
u RD over het pad met links de Nieuwe Leij.  
Negeer zijpaden. Aan de 4-sprong, bij wkp 2 
steekt u L (1) via  brug de Nieuwe Leij over en 
volg het grindpad, dat een klinkerweg wordt, RD 
(pijl). Negeer zijpaden en u passeert links het St 
Elisabeth Zorgcentrum en rechts de Sint- 
Johannes Onthoofdingskerk (1896-1899).  Aan de 
doorgaande weg bij kunstwerk “De Drie Gratiën” 
en wkp 1 gaat u RD (37/Tilburgeweg).   
 

(Het kunstwerk stelt drie zusters voor uit de Griekse 
en Romeinse mythologie). 
 

Negeer meteen zijweg rechts (Kerkstraat) en loop 
RD (38). (Loop aan de rechterzijde). Vlak daarna 
aan de 3-sprong, gaat u RD (Tilburgerweg) en  
100 m verder komt u op de hoek bij Eetkaffee 
Mozes, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het leuke terras nog iets kunt eten of 
drinken.

   
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. 
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