5 - De Kempen

Door dit deel van de Brabantse Kempen maakt u, op de bebouwing van
twee dorpen na, een onverharde, zeer afwisselende wandeling door
natuur-, bos- en heidegebieden Stevensbergen, Bergeykse Stukken en
bosgebied Postelse Heide. Vaak ver uit de buurt van al dan niet gemarkeerde wandelroutes kuiert u regelmatig over heerlijke struinpaden door de
meest stille delen die in deze gebieden te vinden zijn, wandelgenot ten top.

Praktische informatie:
Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Na het dorpje Weebosch (met voldoende horeca) wandelt u over zandwegen langs de Reider Akkers weer naar Luyksgestel. Deze wandelroute is
wat minder geschikt voor hen die van gebaande paden en wegen houden.

Startpunt:
bushalte Molenstraat
Dorpstraat 90
5575 AE Luyksgestel
Coördinaten: 51°17’12” N 5°19’14” E

1. Keer rug naar huisnr 88, ga LA en na huisnr 74 ook LA, volg
paadje door plantsoen en daarna weg naar kerktoren. Daar op
pleintje LA (Kapellerweg), verderop ziet u rechts molen, blijf weg

Horeca: in centrum
't heuveltje
Weebosch 68
5571 LZ Bergeijk (Weebosch)
't Kroontje
Weebosch 70
5571 LZ Bergeijk (Weebosch)

volgen. Even voor linkerbocht (daarin ziet u kapelletje) op scheiding van asfalt en klinkers RA, volg bomenrijk pad met fietsbordje
24. Loop pad van bijna 1½ km helemaal uit, onderweg bochten,
Honden: aan de lijn
GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl / zoek op 638

kruising met zandweg (met knikje) RD. Op viersprong met wandelrouteknooppuntpaal (hierna kp genoemd) gelijk op 1e pad wat
scherp RA, negeer rechterpaden. Kruising asfaltwegje RD en na
50m op 1e smalle, wat grassige pad LA. Aan einde op breder
zandpad RA en na flauwe linkerbocht op kruising met kp94 LA.
Na ruim 50m op 1e smalle paadje RA (hoort u schietoefeningen,
dan hier RD, op asfaltweg RA, na ca 500m bij flauwe linkerbocht
tegenover pad van rechts met slagboom LA, lees verder bij *) en
uitlopen. Aan einde voor heide LA en na 50m op 1e pad (paaltjes)
RA, zandpad over heide. Na ruim 100m op kruising LA en na 50m
op stenig pad RA langs elektrahuisje, daarna linker graswegbocht
richting bosrand volgen. Daarvoor LA, volg grassig pad met rechts
bosrand en op T-kruising voor andere bosrand RA.
Op T-kruising van zandwegen LA, zandpad door jong naaldbos.
2. Na slagboom kruising asfaltweg RD, * volg lang recht pad door
hoog naaldbos en na 200m op 1e pad RA. Aan einde voor stukje
loofbos LA, volg pad met geel bordje Stevensbergen en na 50m
bij paaltjes RA, heidezandpaadje. Op grote zandplek LA, volg pad
enkele meters voor geel pijltje. Na heuveltje op en af op T-kruisinkje LA dalletje in, heuveltje op, volg duidelijk zandpad door
halfopen heide met relatief jong bos.
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Na wat opener deel op driesprong RA, zandpad met geel pijltje.

ziet u rechts kerk en links horeca, blijf weg volgen. Iets na huisnr

Op heuvel met zandplek RD, volg paadje met geel pijltje, daarna

55 RA (Kapelledries), bij huisnr 26 op driesprong LA en direct na

volgt afdaling, wordt duidelijk bosrandpad. Aan einde op breder

speelveldje op kruising RA en RD blijven gaan, wordt verderop

zandpad (rechts ziet u picknickbank met info) met kp20 LA.

klinkerstraatje met rechterbocht om begraafplaats. Aan einde op

Na ruim 300m op 1e kruising met brandweerpaaltjes 23 RA.

drukke weg scherp LA. Na huisnr 129 LA, wordt na klinkers

Let op: na 150m, 30m na kruising met mountainbikespoor op

halfverharde landweg en loop deze, onderweg tussendoor klein

zeer grassige struinbosweg RA. Aan einde met linkerbochtje

bos en boomkwekerij, uit. Aan einde op brede zandweg met kp69

verdergaan over breder zandpad en blijf dat volgen, wordt

RA en loop weg van ruim 1½ km uit, onderweg op kruising met

verderop smal.

kp98 RD. Aan einde op asfaltweg RA en kort daarna op Hoge Rijt
LA. Blijf 1km RD gaan (onderweg op plein bij kerktoren RD,

3. Kruising met brede zandweg RA en verderop op kruising met

Kerkstraat). Bij plantsoentje van heenweg op Dorpstraat RA

asfaltweg RD. 200m daarna op 1e grassige pad LA en na 100m op

naar de bushalte.

1e grassige pad RA. Op kruising (rechtdoor is overwoekerd pad)
LA en na 100m op 1e flink grassige pad RA. Aan einde LA hoog
donker naaldbos in, loop pad uit, wordt wat smaller met voetspoortjes om omgevallen bomen. Aan einde op zandweg RA.
Kort na van rechts komend pad niet linkerbocht volgen maar RD
en golvend pad van 500m consequent RD-gaand uitlopen, laatste
stukje is smal ri bosrand. Aan einde op bosrandweg met kp92 RA,
links ziet u groot verruigd grasland. Na 500m (en flauwe rechterbocht) bij kp91 en brandweerpaaltjes 21 LA, volg grasweg De
Kempen. Voor bosrand RA, volg bosrandweg en let op: na 200m
in linkerbocht met links waterpijp B57A-0218 LA bos in, u kruist
bijna gelijk mountainbikespoor, blijf pad volgen. Op kruising met
asfaltweg RD, volg grassiger ruiger pad en na 150m op 1e kruising (mountainbikepad) RA, volg pad met mountainbikepaaltje
en let op mountainbikers! Aan einde op brede zandweg LA en
na 150m in flauwe linkerbocht op kruising met kp9 RA.
Blijf consequent flink stuk RD gaan, na bos volgt pad
tussendoor gras/akkerland.
4. Voor bosrand op driesprong RA, volg bosrandweg met rechts
gras/akkerland, in bos RD blijven gaan. Daar uitkomend na
parkeerplaats naar rechts weg bebouwing in volgen. Aan einde LA
richting Luyksgestel en na huisnr 92 RD (Weebosch), verderop
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