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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Dorpsstraat
Dorpsstraat 2a
5051 CK Goirle
Coördinaten: 51°31'23" N   5°3'53" E

Horeca:
De Nieuwe Hoef
Gorp aan de Ley 1
5081 NZ Hilvarenbeek

1. Keer rug naar fietsenstalling, ga RA en aan einde op Tilburg-
seweg ook RA. Blijf weg naar kerk volgen (ruim 500m). Onderweg 
passeert u bij horecarijk plein rechts van u een voormalig klooster, 
nu bibliotheek. Eenmaal bij die kerk haakt u aan op het wandel-
netwerk en loopt middels gele pijlen van ene naar andere genum-
merde knooppunt (kp). Hier bij kp1 RD naar 2, volg Kerklaantje, 
kerk links van u passeren, blijf daarna RD gaan. Na brugje over 
Nieuwe Leij bij kp2 RA naar 65, wandelpad met rechts beek en 
blijf daarlangs. Op kruising met grindweg op 2e weg LA, halfver-
harde weg langs bomenrij (l), blijf deze weg flink stuk volgen.

2. Bij huisje en fietsbordje 35 op asfaltwegje RA (Breehees).  
Na 300m ziet u rechts groene elektrakast met nummer 081.575. 
Vanaf daar wat opletten: zo'n 100m daarna scherp RA, draaihekje 
door en volg linker graslandrand. 

Die drie beken zijn de Nieuwe Leij, de Oude Leij en de Rovertse Leij.  
Door het gezellige horecarijke centrum, langs een voormalig klooster en de 
imposante St. Jankerk wandelt u de bebouwing uit en begint uw prachtige 
driebekentocht. Eerst kuiert u over graspaden een paar honderd meter 
langs de Nieuwe Leij. Daarna gaat het echte werk beginnen: na een enkel 
rustig asfaltwegje en een landweg struint u over enkele graslandranden  
en grasbanen een flink stuk langs de door het Brabantse boerenland  
slingerende Rovertse Leij. 

Eenmaal in de bossen van landgoed Gorp en Roovert komt u in een waar 
wandelwalhalla terecht: u kuiert daar kilometerslang over schitterende 
slingerpaadjes langs dezelfde, hier meanderende, Rovertse Leij.  
Na het schattige kasteeltje van landgoed Gorp en Roovert gezien te hebben 
wandelt u over statige boslanen en menig slingerpaadje dit bosrijke 
landgoed uit. 

Daarna krijgt u onderweg naar Goirle de Oude Leij en ook de Nieuwe Leij 
nog een keer te zien. Op de bebouwing van Goirle na loopt deze wandeling 
hoofdzakelijk over onverharde paden en wegen.
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Breehees
Breehees 6

5051 DD Goirle

Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1173/5961

http://routefabriek.nl/routekaart/1173/5961
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Bij 2e boshoek LA, volg ook nu graslandrand (langs bos) met 
verderop rechterbocht langs akker, daar ziet u rechts meanderen-
de Rovertse Leij. Na houten hek met draaihekje volgt bijna rechte 
grasbaan langs houtkade met daarachter beek. Negeer verderop 
brug naar rechts. Aan einde van grasbaan (met onderweg enkele 
bochtjes) na houten hek op asfaltwegje LA (Breehees). Blijf deze 
weg volgen, na rechterbocht om campingboerderij Breehees volgt 
linkerbocht. 

3. Aan einde voor boerderij bij kp65 RA naar 67 (paaltje staat 
20m naar links). Eenmaal 20m in bos op 1e kruising (met slagbo-
men) RA, na flauwe bocht wordt dit bosrandweg. Bij kp67 RD naar 
68, iets verderop kruist u Rovertse Leij. Ruim 100m daarna bij 
eerste dam LA smal graslandje oversteken en RD bos in, hier 

verlaat u heel even wandelnetwerk 
dus ziet u even geen markeringen. 
Aan einde van dit 20m korte 
bospaadje LA. Verderop ziet u weer 
markering en volg daar rechter-
bocht. Blijf pad (met onderweg 
enkele bochtjes en bruggetje) 
volgen. Na varenveldje volgt voor 
beek rechterbocht, blijf pad langs 

beek (l) volgen. Na kleine km passeert u partyboerderij De 
Nieuwe Hoef, gelijk daarna met rechterbocht meegaan en loop 
rechte beukenlaan uit. Aan einde op halfverharde bosweg LA.

4. Na ruim 100m bij kp92 RA naar 91 en direct na slagboom 
(Gorp en Roovert) bij ook zo'n paaltje schuin LA richting 91 (let op 
pijltje). Na ca 50m voor beek RA en blijf daarlangs. Waar u dam 
ziet LA die dam over en blijf pad langs beek (die daar soms ver 
vanaf ligt) volgen. Na bijna 1km bij kp91 LA naar 78. Straks 
verlaat u wandelnetwerk, dus ga na beekbrugje niet rechtsaf maar 
blijf RD gaan over brede halfverharde bosweg waar u nu op loopt.  
Halverwege lang recht stuk ziet u rechts achter bomen fraai 

bosven. Let op: 100m voor einde (u ziet daar groot akker/
grasland) schuin LA, brede boslaan. Op kruising met halfverharde 
bosweg RD, u bent weer op wandelnetwerk (naar kp93). 

5. Aan einde van lange rechte beukenlaan op halfverharde weg bij 
kp93 RA naar 40. Na fraaie boerderij bij Ap21311 rechterbocht 
(klinkerwegje) volgen, iets verderop ziet u links een landgoedkas-
teeltje. 100m na linkerasfaltbocht (daar ziet u links akker/
grasland) RA bos in, bosweg met witte slagboom Gorp en Roovert. 
Wat verderop linker bosweg negeren. Kort daarna op kruising bij 
kp40 LA naar 45, grassige bosweg, 
wordt stuk verderop smal pad door 
dicht naaldbos. Daaruit komend op 
kruising met zanderige bosweg LA 
en verderop op kruising met 
asfaltwegje RD, brede zand/
bosrandweg. 150m daarna bij kp45 
RA naar 47 bos in. Na wederom 
150m op 1e kruising RA en op 
volgende kruising LA. Aan einde (onderweg op kruising RD) voor 
akkerrand bij kp47 LA naar 48, bosrandweg. Bij volgend bos en 
kp48 RA naar 10. 

6. Let op, u gaat zo wandelnetwerk weer verlaten. Na 100m bij 
graslandje LA, steek dat graslandje aan linkerkant over (dus langs 
banken) en ga daarna RD bos in, smal pad met blauw bord Vita 
Parcours. U gaat nu enkele paden volgen waar soms mountain-
bikers (illegaal) gebruik van maken, dus houdt daar een beetje 
rekening mee. Blijf paadje 500m volgen: onderweg geen zijpaad-
jes inslaan en bochtjes volgen. Let na die 500m op: paadje maakt 
daar flinke rechterbocht en 50m daarna LA. U kruist gelijk zand-
weg, blijf RD smal pad volgen. Aan einde daarvan RA en na ruim 
5m gelijk LA, ook smal paadje en loop dit (ruim 500m, onderweg 
op 3 kruisingen RD) helemaal uit. Aan einde LA, grassige bosweg. 
Aan einde op brede zanderige bosweg RA, u bent weer op het 
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wandelnetwerk. In rechterbocht bij kp96 LA naar 98, prikkel-
draadhekopening door en op klinkerwegje RA (98). Let op: een-
maal in bos in heel flauwe rechterbocht (X-kruising) RD! 

7. Op kruising met slagbomen bij kp98 RA naar 16. Op kruising 
met klinkerwegje (daar kwam u net vanaf) RD. Na 100m niet 
rechtdoor maar op 1e bospad met slagboom Gorp & Roovert LA,  
u verlaat hier wandelnetwerk weer. Waar pad breder is geworden 
rechter zijpad negeren. Aan einde schuin RA en loop brede zand-
weg (verderop bos ingaand) uit. Aan einde RA en na linkerbocht 
RD, grassige bosrandweg, u bent weer op wandelnetwerk.  
Na stukje bos volgt linkerbocht, in deze bocht RA, bosrandpaadje 
(pijltje kan ontbreken). Aan einde na éénleunig brugje bij kp99 LA 
naar 02, bomenrijk fiets/wandelpad. Loop pad helemaal uit, 
onderweg kruist u Oude Leij en bij brugje en kp2 RD naar 1.  
U loopt nu dezelfde weg terug naar bushalte in Dorpsstraat, dat is 
heel makkelijk: blijf alsmaar RD gaan, dus na kerk Tilburgseweg 
zo'n 500m volgen, na huisnr 94 komt die Dorpsstraat in beeld en 
gaat u LA naar bushalte.
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