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Praktische informatie:

Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Hertog Janstraat 
Hoogdijk 2c
5091 CH Middelbeers
Coördinaten: 51°28'04" N   5°15'00" E

Horeca: 
Café De Doornboom
Doornboomstraat 7
5091 CA Middelbeers

De 4 linden
Doornboomstraat 8
5091 CB Middelbeers

1. Loop naar rotonde, aan overkant Hertog Janstraat volgen, loop 
aan rechterkant. Na huisnr 20 RA (Erica) en op driesprong LA 
(Zonnedauw). Bij huisnr 1 op driesprong LA (Calluna), volg 
verderop rechter- en bij huisnr 51 linkerbocht van Calluna.  
Na huisnr 62 en kruising met beek RA (Kaarsenmaker), na 100m 
bij lantaarnpaal 15 schuin naar links gras oversteken, volg paadje 
tussen sportveld (l) en beek (r). U loopt nu langs Kleine Beerze en 
gaat verderop brugje over. Kruising met klinkerweg en brug RD, 
blijf langs beek. Let op: na links laag hekwerk gezien te hebben 
maakt beek flauwe rechterbocht, in die bocht bij paaltje met gele 
pijl LA bos in. Bosstrook uitkomend op zandweg RA en na 100m 
bij wandelrouteknooppuntpaal (hierna kp genoemd) 79 RD, blijf 
zandweg volgen. In de flinke linkerbocht bij kp80 (daar ziet u 
rechts achter de bomen een bank) RA en voor de beek LA. 
Na rechterbochtje stuwbrugje over, LA en volg brede zandweg met 
rechterbocht bos in. Aan einde RA, volg bosrandweg en let goed 
op: 10m voor flinke zandwegenkruising scherp LA bos in.  
Verderop ziet u links camping, negeer daar rechterpad, kruising 
met asfaltwegje RD, volg grasweg, nu camping rechts.  
Op hoek daarvan rechterbocht volgen en aan einde op fietspad 
langs drukke weg RA. 

Na de bebouwing van het rustieke Brabantse dorp Middelbeers kuiert u 
over prachtige wandelpaden langs de Kleine Beerze (een beek), door een 
bos en over een (droog) pad door natte graslanden naar de Landschotse 
Heide. Daar wacht u een interessante verrassing uit de nabije geschiedenis: 
een voormalig bombardeeroefenterrein uit WOII, lees vooral het informatie-
paneel ter plekke daarover. 

Na de heidewandeling wandelt u weer door bos naar de Groote Beerze. 
Door het beekbegeleidend bos daarvan volgt u over werkelijk schitterende 
slingerpaadjes talrijke beekmeanders. Puur natuur en genieten is het daar! 
Daarna bent u door het Brabantse boerenlandschap kuierend weer vlot bij 
de bushalte. De route komt grotendeels over onverharde paden en wegen, 
alleen in Middelbeers is er horeca.
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Gasterij De Kemphaan
Willibrordstraat 12

5091 CD Middelbeers

Onderweg geen horeca

Honden: aan de lijn

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 637
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2. Even na groene kast LA weg oversteken en bos in, halfverharde 
weg langs bedrijfsterrein, daarna bosrandweg langs verruigd 
grasland. Op 1e kruising RD, volg grasweg met rechts grasland. 
Een eind verderop maakt pad linkerbocht, 100m daarna op 
driesprong LA, volg pad met links hoge wal. Negeer rechter- en 
linkerpad (daartussen rul zand), 100m daarna RA, volg rechter-
bocht van pad. Aan einde op T-kruising LA en na 100m op 1e pad 
RA. Aan einde bij kp81 op zandweg met fietspad LA, volg fietspad, 
maakt voor groot ven linkerbocht, buigt daarna met rechterbocht 
van zandweg af. Loop fietspad door open gebied uit, onderweg 
bruggetje over. Na infopaneel op kruising met kp31 RA en iets 
verderop draaihekje door. Na wadi en klaphekje RD, volg pad met 
bordje Landschotse Heide. Na linkerbochtje loopt u door een 
bombardeeroefenterrein uit WOII. Blijf zandpad een heel eind 
volgen, onderweg langs bosstrook, draait naar rechts vergraste 
heide op en over en daarna door bos met daarin klaphekje, laatste 
stukje is brede halfverharde weg met links huis. 200m na dat huis 
linker landweg negeren, u bent hier op de Keijenhurksedreef.
 
3. 100m daarna op 1e pad RA, bij infopaneel klaphekje door, volg 
breed pad dwars over Landschotse Heide flink stuk, onderweg bij 
kp91 RD. Na rechterzandbocht LA klaphek door bos in en na 150m 
op 1e kruising met slagbomen en kp90 RD. Aan einde op fietspad 
langs weg LA en na 30m RA (Schepersweg). Na 500m bij kp97 
nog even RD en bij volgend kp97 strak voor brug over Groote 
Beerze RA, paadje met na 20m linkerbocht langs beek, wordt 
grassig en komt over graslandrand. Aan einde daarvan brede brug 
over, paadje aan andere kant beek. Volg consequent paden langs 
vele meanders van beek, onderweg brugje over, aan andere kant 
beek verdergaan. Na flinke picknickbank bij kp88 LA, zandweg, 
wordt verderop verhard. Aan einde RA. Kort na van linkskomend 
pad (Leeuwenakker), bij kp4 RA (Huigevoort, wordt na kruisen  
van beek St. Jorisstraat). Blijf St. Jorisstraat volgen tot in Middel-
beers. Daar op driesprong voor kerk LA (Willibrordstraat), blijf 
straat volgen. Aan einde op Doornboomstraat LA, verderop bij 
rotonde is bushalte.
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