Aan de bovenloop van de Kleine Beerze
Hart van Brabant
Het beekdal van de Kleine Beerze stroomt aan haar bovenloop door een verrassend
coulisselandschap met kleine natuurgebieden die hun natuurlijk karakter behouden
hebben. Je bent als wandelaar onderweg in de driehoek Hoogeloon, Westelbeers en
Vessem door bossen en langs de Landschotsche Heide en Kuikseindsche Heide. Maar
de route verloopt ook op grote trajecten direct langs de Kleine Beerze. Opvallend is hier
het beeklandschap tussen Vessem en Hoogeloon, waar de loop van de Kleine Beerze,
stroomt, zoals dat er vroeger voor 1850 ongeveer moet hebben uitgezien. Tijdens de
wandeling kom je bovendien voorbij aan grafheuvels uit de bronstijd en relicten die
verwijzen naar de tijd dat de Romeinen zich in dit gebied gevestigd hadden.
Deze rondwandeling voert ons vanuit Hoogeloon in noordelijke richting voorbij aan een
grafheuvel en het monument voor Amerikaanse onderduikers. Via het natuurgebied
Heieinden gaat de route naar de Landschotsche Heide, waar we aan de oostkant van het
moerassige vennengebied de Kuikseindsche Heide bereiken. Hier steken we door naar
het beekdal van de Kleine Beerze, dat we een stuk stroomopwaarts volgen. Langs enkele
kleine bossen bereiken we Vessem. Door Vessem komen we nu opnieuw in het
meanderende stroomgebied van de Kleine Beerze met archeologische vindplaatsen en in
het gebied Koebosch de gereconstrueerde Kabouterberg, een verdwenen grafheuvel uit
de Romeinse tijd. Het eindpunt van deze dagwandeling in Hoogeloon is dan niet ver meer.

Routebeschrijving
1. We starten op de hoek van de Torenstraat met de Hoofdstraat bij KNP40 bij de
parochiekerk St. Pancratius. Vanaf de Torenstraat slaan we rechtsaf de Hoofdstraat in.
Aan het einde van de Hoofdstraat op de Y-splitsing Vessemseweg en Groenstraat kiezen
we links rechtuit de Groenstraat. We volgen de Groenstraat en op de kruising bij
lantaarnpaal met 'Attentie Buurtpreventie' gaan we even naar links om de grafheuvels te
bekijken. Terug op de Groenstraat passeren we een boerderij aan onze rechterhand.
Verderop op een Y-splitsing met een bospad houden we naar links het asfalt aan en
lopen door tot aan onze linkerhand het open terrein ophoudt en het bos begint. Hier
nemen we bij de verwijzing naar 'Liberation Route' en het bord 'Stiltegebied' het bospad
naar rechts. Op een driesprong bij een bankje gaan we naar links en komen bij een grote
zwerfkei, de gedenksteen voor de Amerikaanse piloten, die hier onder de grond
verborgen zijn gehouden. We volgen het bospad langs de steen en houden links aan.
Langs een grondwatermeetpunt bereiken we het natuurgebied Heieinden. Aan het eind
op een zandweg gaat de wandeling naar links en voert ons dwars door het heidegebied,
dat gedeeltelijk geplagd is. Steeds het bospad volgend komen we op de kruising bij
KNP64. We steken recht over en volgen het zandpad langs de bosrand. Na een scherpe
bocht naar rechts nemen we het eerste zandpad naar links en komen op een asfaltweg
(Meester van Hasseltweg).
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2. Op de Meester van Hasseltweg wandelen we naar rechts over het asfalt tot we na goed
een kilometer, voorbij boerderij met huisnummer 4A, naar links een zandweg inslaan. We
steken vervolgens een asfaltweg (Ingenieur van Meelweg) over en volgen het pad langs
een greppel. Het pad maakt een haakse bocht naar rechts en daarna naar links. Direct
daarna komen we door een klaphekje. Even verderop slaan we (bij een hek aan onze
linkerhand) rechtsaf. Door nog een draaihekje komen we bij een informatiepaneel en
KNP31. Daar slaan we linksaf en volgen het gravelpad tot bij een ven (Berkven) aan onze
linkerhand en een picknickbank aan onze rechterhand. Het pad buigt dan naar rechts en
we komen op een kruising bij KNP81. Hier gaat onze route naar rechts en dan aan het
eind naar links. Dan nemen we het eerste pad naar rechts tot op de T-splitsing aan het
eind. Daar naar links en onmiddellijk naar rechts wandelen we steeds rechtdoor het pad
uit tot op een asfaltweg met fietspad (Kuikseindseweg). We slaan daar linksaf en even
later vóór de ingang van de camping rechtsaf. We passeren een boerderij aan onze
rechterhand en buigen dan bij een slagboom naar links met de omheining van de
camping mee. Na nog 2 slagbomen bereiken we een vijfsprong en slaan daar scherp
rechtsaf. We hebben nu een weiland aan onze linkerhand. We nemen het eerste pad
linksaf en houden het weiland aan onze linkerhand. Vlak voor de Kleine Beerze gaan we
naar links en komen bij een stuw. Aan de overzijde is KNP1.
3. We steken de stuw in de Kleine Beerze over en vervolgen de route naar rechts
stroomopwaarts in de richting van Vessem door het Molenbroek. We blijven het jaagpad
op de oever van de Kleine Beerze steeds maar volgen. Op deze route komen we langs
een metalen bruggetje en verderop langs een stuw. Aan beiden wandelen we voorbij! Na
3 kilometer bereiken we bij de brug een asfaltweg met vrijliggend fietspad (Heike). We
slaan linksaf langs de picknickplek en lopen door naar Vessem. We negeren alle
zijstraten. Heike gaat over in Wilhelminalaan en we passeren een tankstation, de
brandweerkazerne en komen langs de Jacobusmolen aan onze linkerhand. Op de Tsplitsing met de Jan Smuldersstraat zijn we in het centrum van Vessem. Naar links staan
we meteen aan de voormalige bierbrouwerij 'De Leeuw' en de ernaast gelegen herberg,
Café Restaurant 'De Gouden Leeuw'.
4. Hier in het centrum van Vessem gaat de route bij KNP47 naar rechts door de
Servatiusstraat naar de parochiekerk St. Lambertus. Bij de parkeerplaats voorbij de St.
Lambertuskerk staat een informatiebord als startpunt van het wandelroutenetwerk in de
regio Eersel. Hier slaan we rechtsaf en voor huisnummer 10 (Nieuwe Lievendaal) gaan
we naar rechts. Bij een lantaarnpaal en een paaltje met nummer 12 gaan we achter de
heg naar links. Na een witte bungalow aan onze linkerhand slaan we bij een lantaarnpaal
met nummer 2 naar links een bospad in. Aan het eind na een speeltuintje op een
verharde weg (Kerkberg) rechtsaf. Na huisnummer 2 linksaf over een onverhard pad. We
komen uit bij een verharde weg met fietspad (Grootakker) en gaan daar rechtsaf. Snel
daarna linksaf naar de brug over de Kleine Beerze aan de Hoogeloonseweg. Vóór de brug
betreden we naar links door het draaihekje het beekdal van de Kleine Beerze. Het
graspad voert ons langs draaipoortjes en paddepoelen en over bruggetjes dicht langs de
Kleine Beerze. Het pad, dat hier Kyriepad heet loopt in zuidwaartse richting. Zo komen
we aan de paddepoel met het kunstwerk 'de bemiddelaars? van Huub de Kort uit Bladel
bestaande uit twee grote hielbijlen van cortenstaal, die de vondst van tien puntgave bijlen
uit de Bronstijd symboliseert. Vóór het kunstwerk steken we het bruggetje naar rechts over.
Na het kunstwerk houden we rechts aan en komen naast een uitzichtplatform door een
klaphek in het Koebosch. Hier voorbij slaan we af naar rechts. We volgen het houten
vlonderpad langs de Kabouterberg, een gerestaureerde grafheuvel op de plaats waar een

grafheuvel uit de Romeinse tijd moet zijn geweest en volgens de legende het
hoofdkwartier van de Kempische kabouters van Kabouterkoning Kyrie. Verder wandelend
houden we het bospad naar links aan en komen op een asfaltweg met fietspad
(Hoogcasterseweg). Naar rechts gaat de route tot op de Y-splitsing met De Hoef bij het
Mariakapelletje. Hier houden we links aan. We bereiken de bebouwde kom van
Hoogeloon en passeren de alleenstaande kerktoren van de oude Middeleeuwse St.
Pancratiuskerk. We zijn nu in de Torenstraat en nog slechts enkele honderden meters
van het vertrekpunt van onze rondwandeling verwijderd. Aan het einde van de
Torenstraat bij KNP40 zijn we immers gestart!
Praktische informatie
Lengte van de wandeling
19 km
Onverhard: 75%
Verhard: 25%
Start- en eindpunt
Kerk St. Pancratius
Hoofdstraat 52
5528 AK Hoogeloon
Openbaar vervoer
Bushalte Lijn 491, 492
Hoofdstraat
Hoogeloon
Parkeren
Parkeerplaats
Kerk St. Pancratius
Torenstraat
5528 AT Hoogeloon
Horeca onderweg
oCafé D'n Bakker, Hoofdstraat 10, 5528 AJ Hoogeloon
oCamping de Kempenzoom, Kuikseindseweg 31, 5091 TC Middelbeers
oBouwerij De Gouden Leeuw, Jan Smuldersstraat 24, 5512 AZ Vessem
oCafé De Brouwketel, Jan Smuldersstraat 40, 5512AZ Vessem

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).

