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Lengte

15 km

Start- en eindpunt

Sint Jansplein
5066 AR Moergestel

Openbaar vervoer

Lijn 141 Arriva, Bushalte
Raadhuisstraat, Moergestel.

Parkeren

Parkeren Sint Jansplein,
5066 AR Moergestel.

Horeca

café de Brouwer
Rootven 11
5066 AT Moergestel

café De Veerkes
Sint Jansplein 3
5066 AR Moergestel

Cultureel Centrum Den
Boogaard, Sint Jansplein 5,
5066 AR Moergestel.

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

20-12-2022

Hart van Brabant
Vertrek- en eindpunt van deze rondwandeling is Moergestel, dat sinds 2011 op de kaart
staat als geografisch middelpunt van de Benelux. Dit punt is gelegen in het
Moergestelse Broek in het beekdal van de Reusel ten zuidoosten van het dorp. Het
Kadaster heeft dit berekend en officieel bevestigd. Een wegwijzer verwijst met borden
en met de afstanden in kilometers naar de hoofdsteden van de drie landen België,
Nederland en Luxemburg. Daarnaast zijn er richtingborden naar Oisterwijk, Heukelom
en het centrum van Moergestel. Het is een opmerkelijke plek in de wandelroute in een
vochtig natuurgebied waar de Natuurmonumenten door natuurontwikkeling de oude
natuurwaarden weer heeft teruggebracht.

Deze rondwandeling voert ons vanaf de het centrum van Moergestel direct naar het
beekdal van de Reusel en langs het geografisch middelpunt van de Benelux. Vanuit de
zuidkant van Moergestel komen we over het viaduct van de A58 in het open
landbouwgebied gebied tussen de A58 en het Wilhelminakanaal, waar we naar de
Kerkeindsche Heide wandelen. Door het bosgebied en verderop het Jonkersbosch
steken we het viaduct van de A58 over en gaat de route verder naar het Berghven of
Galgeven en over Landgoed Ter Braakloop. Bij het Mariakapelletje kiezen we het
bospad naar het bos- en heidegebied Oude Hondsberg. Vanaf hier volgen we het
jaagpad in het beekdal van de Reusel stroomopwaarts om dan naar het vertrekpunt in
Moergestel terug te keren.

http://www.cafedebrouwer.nl
http://www.deveerkes.nl
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Routebeschrijving

1 Vanaf het St. Jansplein wandelen we aan de
achterzijde van de R.K. Parochiekerk St. Jans
Onthoofding (KNP78) door het Pastoorspaadje.
Aan het einde van het smalle beukenlaantje
rechtsaf. Rechtdoor langs het kerkhof en dan voor
het skateparkje linksaf, Het Brieltje. Aan het einde
langs het hek doorsteken naar het beekdal van de
Reusel. Rechtsaf op de oever van de Reusel de
grasbaan blijven volgen door het Moergestelse
Broek tot aan het bruggetje bij KNP76. We
wandelen hier naar rechts en komen langs het
Geografische Middelpunt van de Benelux. Aan het
einde van het pad bij KNP1 linksaf en de afslag
naar rechts negeren. We volgen deze straat (De
Scheerman) met de bocht mee tot aan de
standaardmolen bij de rotonde. Hier gaat de route
naar links en steken we het viaduct van de A58
over, Vinkenberg. Doorlopen langs de weg en vóór
de langgevelboerderij nr.14 rechtsaf langs de
bermpaal het pad volgen (Lommerlaantje). Aan het
eind gaat het linksaf (Heuveldwarsstraat) richting
picknickplek. Even ervoor de eerste weg naar
rechts (Sebrechtsedijk) nemen en dan eerste
zandweg bij KNP98 naar links. We negeren een pad
naar links bij KNP90 en komen onder de
hoogspanningsleiding door op een asfaltweg
(Pijnendijk). Hier naar rechts en dan het eerste pad
vóór de boerderij aan de linkerzijde linksaf bij een
trafohuisje en een afsluitboom. We lopen door tot
de T-splitsing aan het einde (Herstalsedijk). Hier
slaan we bij KNP7 rechtsaf. Dit zandpad lopen we
uit tot aan de bosrand van de Kerkeindsche Heide
bij KNP8.

2 Vanaf de Y-splitsing bij KNP8 aan de bosrand
rechtsaf langs de rand van het bos. Als het pad op
een onduidelijke kruising naar rechts buigt
rechtdoor op de grasbaan. Aan het eind slaan we
rechtsaf en wandelen dit brede bospad uit tot op
een onverharde weg met fietspad (Pijnendijk). Hier
gaat de route naar links onder
hoogspanningsleidingen door en even verderop
komen we bij een afsluitboom met
voetgangerssluisje. Door dit sluisje rechtsaf staan
we na een tiental meter bij KNP92, waar we

rechtuit het smalle pad vervolgen. Met een bocht
naar rechts komen we aan het einde op een T-
splitsing. Hier wandelen we dan naar links door
een laantje tot we voor de afrastering met de A58
staan. Naar links voert de route ons langs de
parkeerplaats van de A58 tot aan het talud van het
viaduct over de A58. Net voor de afsluitboom leidt
naar rechts een smal paadje met treden ons tot op
het viaduct. Boven gaan we even naar links langs
de vangrail en steken bij KNP94 over
(Eindhovenseweg). Rechtsaf achter de vangrail het
viaduct over en meteen linksaf de trapjes naar
beneden in het talud. Op het asfalt wandelen we
ongeveer 50 meter naar links tot we aan de
rechterzijde bij een hek met voetgangerssluis
(KNP94) komen.

3 Door het voetgangerssluisje gaat de route rechtuit
door het bosgebied. Het zijpad bij KNP94B
negeren. Aan het einde van dit bospad slaan we op
een zandweg rechtsaf bij KNP95. We lopen met de
bocht naar links en passeren een weiland aan onze
linkerhand. We nemen het eerste pad naar links,
een bospad naar het Berghven of Galgeven. Met
een ruime boog met de klok mee op de oever
worden we rond het Berghven of Galgeven, aan
onze rechterhand, geleid. We negeren alle zijpaden
aan de linkerzijde! We passeren een zwerfsteen en
zitbank met uitzicht op het ven. Verderop gaat de
route langs het Keelven aan onze linkerzijde. Zo
komen we aan het einde uit op een breed bospad.
Hier slaan we linksaf en dan nemen we het eerste
bospad naar rechts bij een afsluitboom. Nu
meteen weer linksaf bij KNP11en we wandelen het
pad met de bocht naar rechts en links uit tot op de
zandweg met fietspad bij KNP12B,
(Heukelomsebaan). Hier steken we schuin naar
rechts over en vervolgen de route nu door
Landgoed Ter Braaken over het Jozef Frankenpad.
Het pad gaat over in een mooie beukenlaan langs
een pril beekje (de Braakloop) Bij een tweetal rood
gekopte bermpalen is aan de rechterzijde een wit
kapelletje zichtbaar. Hier rechtsaf slaan en
doorsteken naar de verharde weg
(Moergestelseweg).
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4 Oversteken en langs het Mariakapelletje door het
toeganghek van Landgoed De Hooge Braaken. Na
de kleine parkeerplaats de eerste afslag naar links
bij KNP13. We volgen dit bospad langs het bos- en
heidegebied van de Oude Hondsberg. We passeren
een driesprong bij KNP20 en rechtuit over enkele
heuveltjes komen we aan de Reusel. Over het
bruggetje gaat onze route naar rechts en dan door
een draaipoortje. Nu opent zich het landschap en
krijgen we zicht op het dal van de Reusel. Pal langs
de Reusel blijven we het jaagpad volgen tot we aan
een verharde weg, de Waterhoefstraat komen

(KNP17B). Hier steken we naar rechts de brug over
en vervolgen direct linksaf op de oever de
grasbaan. Onder de hoogspanningsmasten komen
we voorbij de voetgangersbrug aan de linkerzijde.
Rechtdoor bereiken we de brug aan de Oirschotse
weg. We staan nu bij KNP79 en de bushalte. Hier
slaan we rechtsaf langs het monument van
Generaal Colin Muir Barber, de bevrijder van
Moergestel. Nog slechts een paar honderd meter
scheiden ons van het vertrekpunt op het St.
Jansplein in het centrum van Moergestel.

Omgevingsinformatie

Geografische Middelpunt van de Benelux
Het geografisch middelpunt van de Benelux ligt in Moergestel aan De Scheerman aan de rand van
het Moergestelse Broek in het beekdal van de Reusel. Dit is in 2011 berekend en officieel bevestigd
door het Kadaster. De exacte locatie heeft de volgende coördinaten: 51 º 32 ' 27, 6316'
noorderbreedte en 5 º 11'12,0428' oosterlengte. Deze plek ligt echter in een particuliere tuin aan de
Bosstraat. Omdat die locatie onbereikbaar is, heeft men besloten de wegwijzer een paar honderd
meter verder te plaatsen. Als symbool is op die plek een metershoge ANWB-paal geplaatst, die als
richtingwijzer de afstanden weergeeft naar Brussel (132 km) en Luxemburg (317 km) en Oisterwijk,
Heukelom en Moergestel, de dorpen in de directe omgeving. Dit was een teleurstelling voor Chaam
die al in 1822 was aangewezen als officieel middelpunt. Een informatiebord geeft alle achtergronden.

Galgeven of Berghven
Dit 16 hectare grote ven is in bezit van Brabants Landschap. Het is omringd door heuveltjes. Op één
daarvan heeft ooit een galg gestaan en op een andere een windmolen uit 1811, die als volmolen is
gebruikt door Tilburgse textielfabrikant Pieter Johannes van den Bergh (1811-1894). Daarom heet dit
ven ook wel Berghven. Er was bij de volmolen een kleine nederzetting gebouwd met enkele vol- en
wasinrichtingen, enkele arbeiderswoningen en een kantoortje. Van die nederzetting is niets meer
over, op een tweetal destijds geplante monumentale lindebomen na. Het vollen van de wol zorgde
voor vervuiling, waardoor het water sterk verzuurd was. In 2005 heeft men kalkrijk kwelwater uit de
ondergrond in dit ven gelaten en heeft de voorheen zeldzame flora zich kunnen herstellen. Zo wordt
er weer Waterlobelia, Kleine zonnedauw, Waterdrieblad en Moerashertshooi in de omgeving van het
ven gevonden.

Landgoed De Hooge Braaken
Dit Landgoed mag gerekend worden tot de meest exclusieve en bijzondere landgoederen van
Brabant. Verspreid op het terrein liggen meerdere woningen, die ieder een eigen architectuur
hebben. Er is ook een eigen ven. Tot voor kort was het landgoed in bezit van de industrieel Kees van
Opstal (1930-2016). Daarvoor was het in handen van de gevierde Haarlemse zakenman Carol Schade
(1909-1977), een liefhebber van klassieke auto's. Hij was het die na het 'op wonderbaarlijke wijze' in
Brussel overleven van een zwaar auto ongeluk, belooft op zijn landgoed een Mariakapel te bouwen.
Dat gebeurt in 1939 naar een ontwerp van architect W.A.M. van der Ven uit Velp. Het kapelletje,

Op pad rond het geografische middelpunt van de Benelux, 15 km



4

gelegen aan de Moergestelse Weg, is een eenvoudige, eenbeukige kapel met halfrond gesloten apsis,
opgetrokken in baksteen en gewit. Het maakt deel uit van de bakstenen entreepoort met
ezelsrugmuur van het Landgoed De Hooge Braaken. Boven de ingang staan de woorden 'Ave Maria'
en er is een steen ingemetseld met een Mariafiguur met kind met de datum van inzegening en de
vermelding dat de kapel is toegewijd aan O.L. Vrouw. Pas na WOII is de kapel aan O.L. Vrouw van de
Vrede toegewijd en in mei 1950 wordt in het kapelletje een gedenkplaat onthuld met de namen van
35 Nederlandse militairen, verzetsmensen en geallieerde militairen die tijdens de oorlogsjaren in
Oisterwijk en Moergestel hun leven hebben gegeven.

Monument Generaal-Majoor Colin Muir Barber
Onder commando van Generaal-Majoor Colin Muir Barber (1897-1964) van de 15th Scottish Infantry
Division wordt op 25 oktober 1944 Moergestel bevrijd. Het zijn Luitenant Archie Fletcher en Alex
Somerville van de 3e Tank Battalion Scots Guards, die op die dag rond het middaguur als eerste de
Reusel bereiken. De brug is opgeblazen en de bewoners van Moergestel gooien van alles in de Reusel
om de Schotten te kunnen laten oversteken via een loopbrug. De eerste Churchill-tank blijft in het
riviertje steken en de Scots Guards moeten een bruglegger-tank laten aanrukken om voor de
oprukkende colonnes een verdere opmars mogelijk te maken. Het is Generaal-Majoor Colin Muir
Barber zelf die hier in Moergestel overlegt met zijn staf hoe de colonnes zo snel mogelijk door de
nauwe straten van dit dorp geleid kunnen worden naar Biest-Houtakker, Oisterwijk en Tilburg. Maar
door de grote hoeveelheid voertuigen komt het verkeer muurvast te zitten. De snelle opmars komt
tot stilstand en Oisterwijk kan pas de volgende dag bevrijd worden en Tilburg weer een dag later.
Deze bronzen sculptuur van de statige gestalte van de 2,03 m grote Generaal-Majoor Colin Muir
Barber gekleed in Schotse rok staat symbool voor de bevrijding van Moergestel.

Reacties en foto's
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Wil je meer wandelingen lopen?
Neem dan een abonnement
www.wandelzoekpagina.nl/abonnement
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