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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,75 km  2.20 uur  7 m 7 m 

 
Ten westen van Eindhoven ligt in het dorp Casteren Grand Café Kruidenlucht met mooi terras. Tijdens 
deze gemakkelijke en waterrijke beekjeswandeling, wandelt u even door het dorp en dan struint u geruime 
tijd over graspaden langs het Wagebroeks Stroompje.  U maakt even een uitstapje langs een fraaie 
visvijver met zitbanken en via een parkje met picknickbank, loopt u Hapert binnen. U passeert een pleintje 
met kiosk en dan struint u geruime tijd over graspaden langs de meanderende Grote Beerze. U maakt een 
leuk ommetje langs enkele vijvers over een vlonderpad en dan volgt u weer het fraaie pad langs de beek. 
Via een weiland loopt u Casteren binnen en dan komt u bij het grand café.  Tip: U kunt ook starten in 
Hapert en dan fijn pauzeren/lunchen bij Kruidenlucht. Start dan bij punt 4. 
 

 
 

Startadres:  Grand Café Kruidenlucht, Kranenberg 18, Casteren.  Tel: 0497-681528.  Geopend: Dagelijks 
vanaf 10.00 uur.   
 

Startadres:  Openbare parkeerplaats aan Alexanderhof 28, Hapert.  Loop naar de kiosk en ga R over het 
klinkerpad. Volg dan punt 4.  

 

 
 

1653. CASTEREN - Hapert 9,7 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang van het café gaat u 
L. Meteen daarna, aan de 3-sprong, gaat u R 
(Zandstraat). Negeer zijwegen. Aan de T- splitsing 
voor de St. Willibrordkerk (1907) gaat u R 
(Kerkstraat) en u passeert links de  Brede School 
St. Jan. 
 

(Hier aan het pleintje bij de kerk staat het bronzen 
kunstwerk “Caastere Kermis", dat een gezin, 
bestaande uit vader, moeder  en baby voorstelt, die 
per huifkar naar de kermis gaat.   
 

Links naast de kerk staat de grote pastorie (1909)).  
 

Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD/L 
(Dorpsstraat). 50 m verder, bij mooie (voormalige) 
langgevelboerderijen, gaat u voorbij  huisnr. 4  R 
(Laaibeemden). Aan de T-splitsing voor huisnr. 34 
gaat u L en bij huisnr. 44 buigt de klinkerweg naar 
links. Aan de 3-sprong, bij picknickbank, gaat u R 
(Kerkeneind) over de doodlopende klinkerweg, 
die een tweerichtingsfietspad wordt. Negeer 
zijweg links en volg RD het fietspad, dat na 150 m 
naar rechts buigt. Meteen na de bocht naar 
rechts, steekt u L de beek over en loopt u RD 
langs de zitbank over het graspad, met rechts de  
beek, genaamd Wagebroeks Stroompje.   (Dit is 
vlak voor wkp 69). Negeer zijpaden en blijf het pad 
langs de beek RD volgen.    
 

2.  Na 400 m, bij kleine stuw/bruggetje, gaat u RD 
met nog steeds rechts de beek.  500 m verder aan 
de 3-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 45 gaat u 
RD (46), met rechts de beek. Negeer zijpaden en 
blijf het pad langs de beek verder RD (pijl) volgen.  
Na 700 m gaat u, bij loods en bij wkp 46, RD (94) 

verder langs de beek. Negeer stuwbruggetje 
rechts. U passeert links twee kleine vijvertjes.  
Let op! Na 100 m gaat u L over het bospaadje en 
meteen daarna gaat u L over het graspad met 
rechts de visvijver.  (U verlaat de pijl). Bij schuilhut 
gaat u R verder langs de vijver. Bij grote  
2-stammige boom blijft u de waterkant volgen 
over het ronde schiereiland en u passeert een 
zitbank, een  genietplekje.  Bij volgende schuilhut 
volgt u nog 100 m het graspad langs de vijver en 
dan gaat u L over het bospaadje. Na 10 m gaat u 
aan de T-splitsing L, met rechts de beek.  Aan het 
einde gaat u R (Lemel) over de smalle asfaltweg. 
(U verlaat de pijl). Aan het einde van de asfaltweg 
gaat u het graspaadje omlaag, steek beneden de 
greppel over en loop de berm omhoog.    
 

3. Boven gaat u L over het fietspad. Meteen 
daarna steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
(N284) over en gaat u RD over het pad dat meteen 
naar links buigt, met links het beekje. Negeer 
afsluitboom rechts en meteen daarna gaat u R 
over het graspad, langs het beekje. Houd rechts 
aan over het gras langs de heg en aan het einde 
gaat u R over het tweerichtingsfietspad. Steek de 
asfaltweg over en loop RD. Meteen daarna  aan 
de T-splitsing, waar het fietspad naar rechts 
buigt, gaat u R over het fietspad. Steek bij 
picknickbank de asfaltweg over en loop RD (Oude 
Provinciale weg) over de ventweg en u loopt 
Hapert binnen.   Aan de kruising gaat u RD over 
de eenrichtingsweg.  
 

https://www.kruidenlucht.nl/
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Voorbij waterkunstwerk volgt u RD het grindpad, 
dat naar links buigt, langs de witte klokkenstoel, 
waarin de grote Severinusklok (396 kg) en de 
kleine Donatusklok (101 kg) hangen. Meteen 
voorbij de uit de eredienst onttrokken (2020) Sint 
Severinuskerk, gaat u aan de 3-sprong R 
(Alexanderhof).    
 

(Voor de kerk bevindt zich een bronzen afbeelding 
van het wapen van de voormalige gemeente 
Hoogeloon, Hapert en Casteren, waarvan Sint 
Severinus de schildhouder is). 
 

Tegenover huisnr. 28 gaat u R (Sterkepad) over 
het klinkerpad, met rechts de parkeerplaats en 
links de muziekkiosk. 
 

4. Voor het gemeenschapshuis Den Tref gaat u L 
over het klinkerpad.  Aan de T-splitsing gaat u R 
langs de parkeerplaatsen. Na 50 m buigt de 
klinkerweg naar links.  Aan de T-splitsing  voor 
huisnr. 2c gaat u R (van den Elsenstraat).  Aan de 
doorgaande weg gaat u L (Oude Provinciale 
Weg). Negeer zijwegen. Na 300 m, voor de  
doorgaande weg (N284) en verkeerslichten, gaat 
u L over de ventweg, die ruim 50 m verder een 
fietspad wordt, met rechts de doorgaande weg 
(N284).  Na 200 m, vlak voor de brug over Grote 
Beerze, steekt u voorzichtig R de drukke 
doorgaande weg over. Via houten klaphek volgt u 
RD het graspad met links de Grote Beerze.  200 m 
verder aan de 4-sprong, bij houten brug, gaat u 
RD (pijl) en neem het linkse pad vlak langs de 
beek.  Aan de Y-splitsing bij infoborden gaat u R  
(pijl) en na 10 m gaat u aan de 3-sprong RD.   
Neem nu het tweede brede graspad L (pijl).   
Tegenover de rechts gelegen steiger gaat u L 
(pijl) het trapje af en volg het vlonderpad over de 
vijver. Aan de overzijde steekt u de grasdijk over 
en loopt u RD over het volgende vlonderpad.     
 

5.  Aan de T-splitsing gaat u R over het graspad 
langs de beek. Aan de ongelijke 4-sprong, bij 

brug en wkp 47, gaat u RD (45) verder langs de 
beek.  Voorbij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie  
(RWZI) Hapert gaat u aan de 3-sprong RD over de 
veldweg.  Na 25 m gaat u L het bospad omlaag en 
dan loopt u weer langs de beek. Aan de  
T-splitsing gaat u L over het graspad en ga dan 
meteen L het graspad omlaag, langs de beek.   
Aan de volgende T-splitsing gaat u L over het 
brede graspad en na 10 m gaat u L het bospad 
omlaag.  Het pad buigt bij de beek naar rechts en 
dan gaat u meteen scherp L over het slootje en 
volg het graspad verder langs de beek.  Bij stuw 
gaat u RD.      
 

6. Steek bij brug de asfaltweg over en loop RD 
verder langs de Grote Beerze. Na 750 m, bij  
stuwbrug, steekt u schuin R het grote weiland 
over, richting groene loods in de verte.  
 

(U loopt dus niet langs het beekje. Als het gras te 
hoog of te nat is, kunt u ook RD de beek volgen en 
aan het einde bij picknickbank gaat u L over het 
fietspad, langs de doorgaande weg. Negeer zijweg 
links. Ga nu verder bij **** in dit punt).      
 

Bij de loods stapt u over de greppel en gaat u R 
over de asfaltweg. Steek de voorrangsweg over 
en ga L over het fietspad.   **** Na 25 m gaat u 
aan de 3-sprong RD.  Na bijna 150 m gaat u R  
over het klinkerpad en ga dan meteen L langs de 
parkeerplaatsen. In de rechter hoek gaat u RD 

(dus niet rechts) over het voetpad. Aan de  

3-sprong, bij huisnr. 9, gaat u L met rechts een 
speelveld.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong 
L/RD,  langs huisnr. 4.   Aan de T-splitsing gaat u 
R en na 30 m komt u links bij Kruidenlucht, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Aanrader is het broodje 
gezond of het twaalfuurtje. 
 

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. 


