18 - Betoverende Reusel
Praktische informatie:
Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Onderweg wandelt u rakelings langs Arboretum Arnoldspark, u kunt het
even bezoeken. Even voorbij de helft van deze prachtige wandeling komt u
langs horeca In Den Bockenreyder. De uitsmijters daar zijn wereldberoemd!
Op de bebouwing na gaat deze wandeling praktisch geheel over onverharde paden en wegen.

Startpunt:
bushalte Esbeekseweg
Esbeekseweg 33
5085 EA Esbeek
Coördinaten: 51°27'50" N 5°8'25" E
Horeca:
Café Schuttershof
Dorpsstraat 2
5085 EG Esbeek
In Den Bockenreyder
Dunsedijk 3
5085 ND Esbeek
Honden: aan de lijn

Van een overweldigende, betoverende schoonheid zijn de paden langs de
Reusel: een prachtige beek die heftig meanderend door de bossen van het
uitgestrekte landgoed 'De Utrecht' kronkelt. Wat zult u genieten van de bijna
paradijselijke sfeer en vooral in het voorjaar en vroege zomer de zeer
uitbundige flora langs en in de buurt van de beek. De wandeling naar en
van dit wandelwalhalla mag er ook zijn: u kuiert over vele lommerrijke
Brabantse landwegen, door zeer afwisselende bossen en langs enkele
prachtige vennen.

1. Keer uw rug naar huisnr 24 en ga RA. Op 1e kruispunt met
wandelrouteknooppuntpaaltje (hierna kp genoemd) 90 RA
(Dorpsstraat). Na kerk op kruising RD (Oude Trambaan).
Blijf weg flink stuk volgen, onderweg bij kp88 en 89 RD.
GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl / zoek op 448

Na huisnr 44 wordt dit een halfverharde landweg en ziet u
gaandeweg rechts voor u bosrand. Daar aangekomen RA en RD,
grassige landweg met links die bosrand. Bij rechterboshoek met
kp38 LA, brede bosweg. Aan einde bij kp36 LA, brede bosweg.
Op kruising met bosweg + gele Gasuniepaal RD en na slagboom
met bordje Landgoed De Utrecht ook RD. Bosweg wordt na
rechterbochtje bosrandweg dat u blijft volgen. In linkerbocht
bij kp35 RD, vervolg bosrandweg. Na ca 700m op kruising met
asfaltwegje RD, bomenrijke grasweg. Op klinkerwegje met kp15
scherp RA. In flauwe rechter asfaltbocht LA bos in, blijf hier en
daar wat bochtige bosweg volgen, regelmatig ziet u links wat
vennen.
2. Bij kp16 LA, loop zandweg van een kleine km uit: onderweg
links groot ven (negeer wandelpijltje naar links), daarna volgt stuk
naaldbos en stuk tussendoor gras/akkerland. Aan einde op klinkerwegje RA. Op halfverharde bosrandweg rechts aanhouden en
bij boerderij De Koekoek RD. Op kruising met kp56 RD, zandweg
tussen bosrand (l) en grasland (r). Onderweg ziet u links Arboretum (lange rechte grasbaan met strak in gelid staande bomen).
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Op kruising met asfaltwegje RD, grassige bosweg met slagboom.

gaand geel wandelpijltje, RA, bosrandweg met slagboom, links

Blijf bosweg door donker naaldbos ruim 1km volgen, onderweg op

gras/akkerland en rechts bosrand. Bij boshoek linkerbocht! langs

kruisingen RD, negeer zijpaden. Na flauwe rechterbocht, recht

bosrand (r) volgen en daarna op halfverharde bosrandweg RA.

stukje en flauwe linkerbocht, op 1e kruising met geel pijltje LA.

Blijf consequent RD gaan, negeer zijboswegen, na 500m wordt

Linkerpad negerend op 1e kruising RA, breed pad door toegang

bosrandweg RD-gaand bosweg, maakt wat verderop flauwe

natuurbegraafplaats. Aan einde op zandweg met kp11 LA.

linkerbocht, negeer zijpaden/wegen. Na lang recht stuk bij kp65B
RD, bosrandweg. Bosstrookje uitlopend bij flinke bank en kp65A

3. Kruising met zeer drukke weg bijzonder voorzichtig (hier wordt

LA, bomenrijke landweg tussendoor gras/akkerland.

erg hard gereden) RD overstekend weer bos in, blijf zanderige
bosweg volgen. Na ruim 500m, waar dan smaller geworden

5. Na 1km (daar loopt u langs stuk bos links van u) bij kp47 LA

zandweg met linkerbocht naaldbos inbuigt, RD klein stukje zand

(loop hier niet per ongeluk rechtdoor!). Volg weg (in begin even

over, wordt graspad met hard zandspoortje en maakt bij hogere

door bos) dikke km, wordt verderop landweg met haakse rechter-

bosrand flauwe linkerbocht. Op ongelijke kruising bij kp9 RA, wat

bocht. Op kruising met asfaltwegje en kp80 RD, landweg, blijf

verderop maakt pad bochtje. Let op: strak vóór brugje (over

deze volgen. Na een kleine km op landwegenkruising met kp84

Reusel, u ziet achter die brug een flinke bank) niet RD maar LA.

LA, grassige landweg. Loop daarna grasweg met onderweg

Loop zeer bochtige struinpad (van 500m) langs linkerkant van

linkerbocht uit. Aan einde na slagboom bij klein landbouwhuisje

meanderende beek uit. Na stukje hoog naaldbos bij brugje op

RA, brede landweg. Bij beekkruising en kp82 RD, loop landweg

brede halfverharde weg met fietsstrook RA, links ziet u in verte

uit. Op asfaltwegje RA. Aan einde op driesprong LA (Groenstraat).

horeca waar u straks over terras van loopt. Blijf brede weg met 2

Na snelwegonderdoorgang volgt flauwe linkerbocht. Op grote

linkerbochten volgen totdat u daarop uitkomt. Op dat terras strak

kruising voor dorpsrand RA (Esbeekseweg), iets verderop ziet

voor donker hoofdgebouw RA en aan zijkant daarvan bij wandel-

u de bushalte.

routepaaltje LA (naar 55), recht pad met rechts slootje. Op 1e
(ongelijke) kruising ook LA (naar 55), recht pad. Aan einde LA en
daarna RA, wat verderop ziet u rechts flinke bank en links Reusel
weer, uw pad blijft daar in de buurt.
4. Bij kp55 rechterpad negeren, nog even RD, en voor brugje RA,
pad aan rechter beekkant. Op 1e pad LA, breder pad, ook aan
rechter beekkant, blijf langs / in buurt van beek. Na flinke linkerbocht om meander wordt pad smaller, blijf pad langs beek volgen,
negeer rechterpad, pad maakt om meanders flinke U-bochten.
Aan einde op asfaltwegje met kp50 LA, iets verderop kruist u de
Reusel, daarna volgen linker- en rechterbocht, blijf asfaltwegje
volgen. Let goed op, want u loopt er makkelijk aan voorbij: na ca
400m, tegenover van rechtskomend bospad, even voor rechtdoor-
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