Den Bockenreyder Route
Hart van Brabant
Deze rondwandeling verloopt door Landgoed 'De Utrecht', een 2500 hectare groot
landgoed gelegen in de Brabantse Kempen ten zuiden van het dorpje Esbeek. Het
landgoed dankt zijn naam aan de oorspronkelijke Levensverzekeringsmaatschappij De
Utrecht, die vanaf 1898 de uitgestrekte heidevelden in dit gebied op grote schaal is gaan
ontginnen en heeft omgezet in bos en landbouwgrond. Toch is het dal van de Reusel, dat
door het landgoed meandert, nog beschermd natuurgebied gebleven.
We vertrekken vanaf de parkeerplaats bij Herberg 'In den Bockenreyder' en wandelen
eerst door het dal van de Reusel en het bosgebied De Hertgang. Dan gaat de route door
bosgebied Goorbosschen zuidwaarts langs het Groot Goorven en de Flaestoren. Om de
Grote en Kleine Flaes heen komen we via de Dunse Dijk en Beerse Dijk voorbij het
buurtschap Mispeleind naar Lage Mierde. Vanuit Lage Mierde leidt de route ons door het
zuidwestelijk deel van Landgoed 'De Utrecht' over de Wellenseindsche Heide voorbij aan
het Panneven dwars door het uitgestrekte natuurgebied. Over het Slingerpad door het
Slingerbosch keren we na de oversteek van de N269 terug naar Herberg 'In den
Bockenreyder' aan de Dunse Dijk. '
Ben je afhankelijk van openbaar vervoer, dan kun je de route ook starten vanaf de
bushalte in Lage Mierde. Dit is halverwege de route!
Routebeschrijving
1. De rondwandeling vertrekt op het grote boerenerf met boerderij, stallen en schuren en de
kleine, intiem oorspronkelijke Herberg 'In den Bockenreyder'. We verlaten de herberg
langs de kapschuur en gaan voorbij de houten bok met autostuur linksaf langs een bordje
'Landgoed De Utrecht'. Na 50 meter aan de bosrand wandelen we naar links langs de
afrastering van de weilanden. We passeren een wandelbankje en een informatiepaneel
naast een meander van de Reusel. Vóór het houten bruggetje over de Reusel bij KNP55
gaan we rechtsaf. We lopen geruime tijd langs de sterk meanderende Reusel aan onze
linkerhand. Zo komen we op een asfaltweg (Prins Hendriklaan), waar we de route
rechtsaf over het asfalt vervolgen. Even verderop houden we op een Y-splitsing linksaf
een zandweg aan. Deze zandweg maakt een ruime bocht naar links en we komen in een
open landschap. De zandweg buigt naar rechts. Vóór de bosrand slaan we linksaf. Dan
nemen we het eerste bospad naar rechts naast een greppel. Het is een dubbel zandpad,
dat ons rechtuit door het bosgebied Goorbosschen voert. Waar de sloot naar rechts
afbuigt, blijven we deze sloot volgen. Na goed 100 meter aan het eind komen we uit op
een zandweg met fietspad aan het Goorven aan de noordzijde van de Mispeleindse
Heide. We volgen de zandweg met fietspad naar rechts over de Neterselsedijk en lopen
met de bocht mee naar links. Even later staan we voor de indrukwekkende Flaestoren,
die voor ? 1,00 te beklimmen is. Verder langs de Flaes slaan we bij het eerste pad linksaf
bij KNP1.
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2. Hier bij KNP1 linksaf volgen we de oever van de Flaes. Waar de groengele markering
naar rechts afbuigt, houden we links aan langs de Flaes aan onze linkerhand. Dit bospad
blijven we zo veel mogelijk volgen en negeren elk pad naar rechts! Zo bereiken we een
brede zandweg met fietspad (Dunsedijk), die we nu naar links nemen tot we bij een
boerderij uitkomen. Hier bij KNP13 we slaan weer linksaf langs de bosrand van de Kleine
Flaes. Het zandpad leidt ons aan het eind naar een brede zandweg (Beersedijk). We
slaan hier rechtsaf en wandelen tussen de akkers door tot we op een T-splitsing
(Dunsedijk) uitkomen. We slaan linksaf en bereiken een asfaltweg (Neterselsedijk) met
naastliggende fietspaden in het buurtschap Mispeleind. We volgen de Neterselsedijk naar
rechts en komen na het bruggetje over de Raamsloop aan de rotonde op de
Kempenbaan. Hier steken we recht over en bereiken door de Bernardusweg het centrum
van Lage Mierde. We passeren bushalte 'Dorpsplein' waar OV-reizigers kunnen
aanhaken. In de bocht naar rechts kiezen we het voetpad rechtdoor naast de
parkeerhaven en langs de zijgevel van de R.K. parochiekerk St. Stephanus. Bij de kerk
slaan we rechtsaf en we komen uit aan het Dorpsplein.
3. Op het Dorpsplein, waar de sculptuur met paard van Harry Storms een centrale plaats
inneemt, gaan we bij het infobord en KNP47 linksaf door de Broekkant. Voorbij
Basisschool D'n Opstap en de sportvelden laten we de bebouwing van Lage Mierde
achter ons. Aangekomen bij het riviertje de Reusel slaan we voor de brug rechtsaf en
volgen de grasbaan op de oever van de beek. We passeren KNP15 en wandelen tot aan
de stuw. Hier steken we de stuw over en slaan meteen op de oever linksaf om dan na
een tiental meter rechtsaf langs de bomenrij het pad te vervolgen. Aan het einde komen
we op het asfalt, waar aan de rechterzijde ook de Kruisvelden in de bosrand uitkomt bij
KNP42. Op dit punt meteen linksaf langs de schuilhut leidt een zandpad ons door bos en
heide tot we na een bocht naar links en rechts aan het eind op een asfaltweg met
fietspad (Poppelse Dijk) bij KNP67 uitkomen. Op het asfalt gaat de route even naar
rechts om dan na goed 100 meter bij het eerste bospad met afsluitboom linksaf te slaan
door het bos. Zo komen we
- de goengele wandelmarkeringen volgend
- op een kruising waar er van rechts een fietspad bij komt. In het open heidegebied aan
de rechterzijde ligt het Panneven, een prachtige uitgestrekte watervlakte midden op de
Welleneindsche Heide. Voorbij de picknickhut gaat onze route rechtsaf om het Panneven
heen. We bereiken de Poppelse Dijk bij KNP66. Hier gaan we naar links langs de
Poppelse Dijk en nemen dan het eerste bospad naar rechts. Op de eerste kruising van
paden, waar het landschap zich opent, kiezen we het pad naar links en wandelen dit pad
uit tot op de T-splitsing met een bomenlaantje. Hier staan we op de Slingerdijk.
4. Op de Slingerdijk, gelegen in het bosgebied dat op de topografische kaart staat
aangeduid als De Uilenbergen, slaan we rechtsaf. Deze Slingerdijk is eerst een
bomenlaantje en gaat verderop over in een breed zandpad. We negeren alle zijpaden
links en rechts tot we op een 5-sprong van bospaden komen bij KNP10. De route gaat
hier rechtuit en blijft de Slingerdijk volgen. We negeren op dit punt alle richtingen van het
wandelroutenetwerk! Aan het einde van de Slingerdijk komen we op de N269, de
doorgaande weg van Esbeek naar Reusel. Hier gaat de route ongeveer 200 meter naar
links tot waar de Scheidijk de N269 kruist. Daar slaan we tegenover de
natuurbegraafplaats rechtsaf een zandpad in. Na verloop van tijd buigt het ruiterpad naar
links maar wij lopen rechtdoor. Het pad maakt een bocht naar links en kruist bij KNP9

schuin een ander bospad. We lopen in de richting van KNP54. Het smalle zandpad
verloopt over een begroeide richel. Even een bocht naar links en rechts aanhoudend
komen we bij een afsluitboom uit op een halfverharde weg met fietspad (Dunsedijk). Nu
nog naar rechts en dan bereiken we na nogmaals de Reusel te zijn overgestoken het
eindpunt van deze wandeling: Herberg 'In den Bockenreyder', gelegen aan de linkerzijde
van de Dunsedijk.
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
18 km
Onverhard: 90%
Verhard: 10%
Start- en eindpunt
Herberg 'In den Bockenreyder'
Dunsedijk 3
5085ND Esbeek
Openbaar vervoer
Bushalte Lage Mierde
Lijn 143
Dorpsplein
Lage Mierde
Parkeren
Parkeerplaats In den Bockenreyder
Dunsedijk 3
5085ND Esbeek
Horeca onderweg
oHerberg 'In den Bockenreyder', Dunsedijk 3, 5085ND Esbeek
oCafé Dorpzicht, Dorpsplein 2, 5094GJ Lage Mierde

Charles Aerssens leidt je aan de hand van 13 wandelingen door het hart van Brabant. De
wandelgids met deze 13 wandelingen is uitgegeven bij Uitgeverij Gegarandeerd
Onregelmatig (www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

