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Lengte

18 km

Start- en eindpunt

herberg In Den
Bockenreyder
Dunsedjk 3
5085 ND Esbeek

Openbaar vervoer

Buurtbus 291 Bravo
Hapert - Netersel. Bushalte
Carolus Simplexplein, 5534
AJ Netersel.

Parkeren

Parkeren Herberg 'In
den Bockenreyder',
Dunsedijk 3 5085 ND Esbeek.

Horeca

herberg In Den
Bockenreyder
Dunsedjk 3
5085 ND Esbeek

eetcafé D'n Driesprong
Carolus Simplexplein 15
5534 AJ Netersel

Op een aantal punten
onderweg zijn banken en
picknickplaatsen ingericht.

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

08-12-2022

Brabantse Kempen
Deze rondwandeling voert door de Brabantse Kempen, een landschap dat rijk is aan
natuurgebieden, die zich kenmerken door een grootschalige afwisseling van
gevarieerde bossen, heidevelden en cultuurland. Juweeltjes in het landschap zijn niet
alleen Landgoed De Utrecht en Landgoed Wellenseind, waardoor de route verloopt.
Maar we wandelen ook door het hoogveen van de Neterselsche Heide met zijn
zeldzaam berkenbroekbos, en de uitgestrekte Mispeleindsche Heide, waarin grote
vennen als De Flaes, de Kleine Flaes en het Goorven beeld bepalend zijn.

De route rondom Netersel start vanaf Herberg 'In den Bockenreyder' en verloopt op
het eerste stuk door het bosgebied van Landgoed De Utrecht en Landgoed
Wellenseind. We wandelen door het buurtschap Mispeleind en Braakhoek in de richting
van Netersel door het coulisselandschap en langs een visvijver naar Netersel. In het
kleine centrum is Café D'n Driesprong de ideale plek voor een pauze. We verlaten
Netersel via de doorgaande weg en wandelen door het gebied De Beemden in het
beekdal van de Beerze. Hier steken we door naar het natuurgebied van de
Neterselsche Heide. Van daar verloopt de route langs de uitgestrekte Mispeleindsche
Heide richting het Goorven. Voorbij aan de Flaestoren en De Flaes wandelen we terug
naar het vertrekpunt, Herberg 'In den Bockenreyder'.

http://indenbockenreyder.nl/
https://dndriesprongnetersel.wordpress.com/
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Routebeschrijving

1 Vanaf het vertrekpunt bij Herberg 'In den
Bockenreyder' lopen naar de Neterselsedijk. Hier
gaat de route even naar rechts tot op deze splitsing
met de Dunsedijk. We slaan linksaf over het brede
onverharde pad van de Dunsedijk met vrij liggend
fietspad. Aangekomen bij de schuilhut met
picknickplek zien we schuin rechts voor ons de
aanduiding van Landgoed Wellenseind. Hier achter
de sluitboom volgen we het bospad in het
noordelijk deel van Landgoed Wellenseind. Op de
eerste kruising van bospaden wandelen we
rechtuit. Aan de linkerzijde hebben we open
landbouwgebied. Verderop maakt een
bewegwijzering ons duidelijk dat we op de
Louisalaan wandelen. We lopen de Louisalaan
helemaal uit tot we aan de linkerzijde
Ontmoetingscentrum 'Voor Anker' met grote
parkeerplaats bereiken. Met de bocht naar links
gaat de route langs de parkeerplaats en we
wandelen rechtuit tot we op de Dunsedijk staan.
Rechtsaf volgen het asfalt van de Dunsedijk. Naar
rechts verloopt hier onze route en even voorbij
Boerderijcamping D'n Aanloop slaan we linksaf de
onverharde Beersedijk in. Na een tiental meters
naar echts tot op de Neterselsedijk in het
buurtschap Mispeleind. We wandelen naar links en
steken bij KNP48 naar rechts over.

2 We volgen het zandpad langs een groot openakker
gebied. Na 800 meter slaan we bij de groengele
markering van het wandelnet linksaf. Deze veldweg
leidt ons naar het kleine gehucht Braakhoek. Op de
Heikantsebaan gaat de route rechtsaf tot aan
KNP52, waar we het pad naar KNP51 volgen. Het
zandpad volgend wandelen we door een bosje
langs de groengele markering naar Visvijver de
Couwenberg van Hengelsportvereniging 'De
gezellige Vissers'. Met de klok mee komen we aan
KNP51, waar we linksaf slaan en dan de

Neterselsedijk bereiken. Hier wandelen we in de
richting van Netersel. Ongeveer 50 meter na
huisnummer 32 wandelen we rechtsaf en volgen
naast de sloot het oeverpad tot we bij KNP 72
uitkomen. Naar links langs de sloot bereiken we de
bebouwing van Netersel aan de Schuttersweg.
Rechtsaf de straat uitlopend komen we op de
Latestraat. Linksaf staan we verderop bij KNP5 aan
het Carolus Simplexplein.

3 We zijn hier in het centrum van Netersel. Op het
Carolus Simplexplein wandelen we langs het
beeldje 'De Buntsteker'. De route gaat maar links
voorbij aan Café D'n Driesprong en we komen op
een tweede pleintje van het Carolus Simplexplein.
We houden links aan langs de Muziekkiosk en
volgen bij KNP56 de doorgaande weg met de bocht
naar rechts langs het kapelletje aan de Fons van
der Heijdenstraat. We vervolgen onze wandeling
door de Fons van der Heijdenstraat en passeren
KNP57. Bij einde bebouwde kom slaan we rechtsaf
Schipstaarten in.

4 Op de Schipstaarten aangekomen bij de
picknickplek en KNP58 gaan we linksaf het bospad
in door het gebied De Beemden tot op de Fons van
der Heijdenstraat, die we 100 meter naar rechts
vervolgen. Hier rechtsaf door een bomenlaantje
komen we in natuurgebied Steenselaar. Bij KNP8
gaan we linksaf in de richting van KNP25 aan de
Fons van der Heijdenstraat. We steken het asfalt
over en volgen achter de sluitboom het bospad
met de bocht naar rechts en linksaf naar de
Neterselsche Heide. Door een toegangshek gaan
we verder tot aan de robuuste picknicktafel bij
KNP26. De route gaat rechtsaf en we komen met
de bocht naar links in het berkenbroekbos. We
volgen het pad naar links langs de bosrand door
open gebied naar de Mispeleindsche Heide.
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5 Het pad buigt af naar rechts en we wandelen over
de Mispeleindsche Heide. Na de bocht komt er
vanaf links een zandpad bij. De route voert ons
noordwaarts tussen de vennetjes door in het
heidegebied naar de bosrand. Rechtdoor voorbij
KNP27 komen we op de Liesdijk uit bij KNP94. Op
de Liesdijk wandelen we naar links en komen aan
een opvallend monument dat de opheffing van de
vijf gemeenten: Diessen, Hilvarenbeek, Hooge en
Lage Mierde, Bladel en Oost- West- en Middelbeers

symboliseert. De wandeling langs de noordzijde
van de Mispeleindsche Heide gaat voorbij aan
KNP2. We komen aan het eerste ven: Het Goor.
Met de bocht mee naar links bereiken we de
Flaestoren, die uitzicht geeft over de vennen van
De Flaes en Goorven. Vanaf de Flaes is het nog
slechts een goede kilometer om over de
Neterselsedijk en de Dunsedijk terug te keren naar
ons vertrekpunt: Herberg 'In den Bockenreyder'.

Omgevingsinformatie

Herberg 'In den Bockenreyder'
Verscholen op Landgoed De Utrecht ligt tussen de weilanden en bossen een groot boerenerf, dat
omsloten wordt door een boerderij, stallen en schuren en een klein, intiem huisje onder een rieten
dak. Dit huisje is de oorspronkelijke Herberg 'In den Bockenreyder', wat je kunt zien aan het
smeedijzeren uithangbord, waarop een geschilderde 'bockenreyder' is afgebeeld. Toch gaat de
historie van dit café niet veel verder terug dan tot een paar jaar vóór WOII. De naam is ontsproten in
de gedachten van de oude Janus de Bruin, die hier vanaf 1939 gewoond heeft. Hij moet over een
geweldige fantasie beschikt hebben om de verhalen van de 'bokkenrijders' hier tot leven te brengen.
Verhalen die vooral in de Kempen op de winteravonden aan het haardvuur de ronde gedaan
hebben. Het kleine optrekje ademt nog steeds die sfeer en geeft je het gevoel, dat je hier eigenlijk
niet met stadsschoenen maar met klompen aan de voeten moet binnen gaan, zeker als je ziet dat de
vloer nog steeds met zand bestrooid wordt. Ook het interieur beantwoordt helemaal aan de gewekte
verwachtingen: lange, blank geschuurde houten tafels vol richels, rechte Brabantse rood
geschilderde stoelen, petroleumlampen, een klein buffetje en een open houtvuur met de
zwartberoete 'moor' aan de 'haal' er boven en een miniatuurdraaiboom er naast. Het is een
nostalgische plek om een wandeling te beginnen of af te sluiten!

Landgoed Wellenseind
Dit is een relatief jong landgoed dat grenst aan Landgoed De Utrecht. Dit sobere landgoed is
vernoemd naar het buurtschap met dezelfde naam dat in de Late Middeleeuwen vanuit het naburige
Lage Mierde is gesticht. Het is een nat gebied langs de meanderende Reusel en de Raamloop, een
zijbeek van de Reusel, dat met een slotenstelsel gebruikt werd als hooiland. Het is in 1915 dat de
Goirlese textielfabrikant Henri van Puijenbroek hier 32 hectare land met een boerderijtje koopt om
er een landgoed te stichten. Hij geeft aan de grond te willen ontginnen en het gebied niet voor de
jacht te gaan gebruiken. In 1919 wordt nog eens 130 hectare aan Henri van Puijenbroek verkocht.
Het boerderijtje wordt verbouwd tot jachthuis en er komt een heidetuin. De rest wordt met
naaldhout beplant en nabij de beken ontstaat een broekbos. Er wordt gepoogd het gebied te
ontwateren om de houtproductie rendabel te maken, maar de kwel is te sterk en dit mislukt.
Uiteindelijk laat Henri van Puijenbroek een sluizensysteem aanleggen om karpers en Chinese
loopeenden te kweken. Na zijn overlijden verkoopt zijn vrouw het landgoed aan Fortis, de toenmalige
eigenaar van Landgoed De Utrecht, waarbij zij levenslang vruchtgebruik bedingt. In 2000 koopt Jan
Zeeman, de oprichter van de gelijknamige winkelketen Zeeman, het Landgoed Wellenseind. Men kan
zeggen dat op Landgoed Wellenseind vrijwel alle landschapstypen, die vanouds kenmerkend waren
voor de Kempen, op een relatief kleine oppervlakte bewaard gebleven zijn.
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Gedachteniskapel Fons van der Heijden
Deze kapel is vernoemd naar de uit Netersel afkomstige verzetsstrijder Fons van der Heijden (1896-
1944) die op 20 september 1944 in het zicht van de bevrijding door de Duitsers is vermoord. Hij
neemt in WOII meerdere onderduikers, studenten en gestrande geallieerde piloten in huis. In mei
1944 biedt hij de gestrande Britse piloot Ernest Holmes onderdak, die op 23 mei 1944 om half twee 's
nachts met zijn Avro Lancaster Mk III ND762 verrast wordt en boven Vessem wordt neergeschoten
door de Duitse Messerschmitt Bf 110 van Oberleutnant Hans-Heinz Augenstein (1921-1944) van
I2./NJG1. Ernest Holmes is met zeven andere bemanningsleden aan boord op de terugvlucht naar
hun huisbasis Gravely in Engeland na een raid op Dortmund. Vijf bemanningsleden vinden de dood
en Ernest Holmes kan zichzelf wonderwel in veiligheid brengen met zijn parachute. De piloot
bivakkeert een kleine twee weken in het kippenhok op het erf van Fons van der Heijden. Via zijn
contacten komt Ernest Holmes terecht in Antwerpen, waar hij door verraad door de Duitsers
krijgsgevangen wordt gemaakt. Maar hij overleeft de oorlog. Zijn hulp als verzetsstrijder kost Fons
van der Heijden uiteindelijk zijn leven als de bevrijding van Netersel is ophanden in september 1944
en hij op 20 september 1944 bij het verlaten van de kerk door de Duitsers wordt aangehouden en
onder grote druk bekent hij dat hij piloten heeft geholpen. Op straat voor de Duitsers uitlopend
wordt hij in zijn rug en door het hoofd geschoten en overlijdt ter plaatse. In 1947 wordt zijn
gedachteniskapel gebouwd met een nis, waarin zich een mooi eenvoudig zandstenen Mariabeeld
bevindt en enkele herinneringen van de vrienden uit Frankrijk en Wales.

Neterselsche Heide
Dit uitgestrekte heidegebied is in 2004 door de Gemeente Bladel verkocht aan het Brabants
Landschap voor het symbolische bedrag van %u20AC1. Het gebied heeft naast de mooie heide ook
prachtige berkenbossen op een groot oppervlakte hoogveen, een zeldzaamheid voor ons land. Op de
bodem groeien zachte kussens van veenmossen. Het gebied staat plaatselijk bekent om de mooie
paarse heide, maar heeft het moeilijk door het snelgroeiende pijpenstrootje dat de overhand dreigt
te krijgen. Waar het minder nat is, springen direct de uit aangewaaid zaad opgekomen 'vliegdennen'
in het oog. Met hun verspreide voorkomen geven ze de heide het karakter van een Afrikaanse
savanne. Opvallend is ook het dophei-berkenbroek. Dit bestaat uit open begroeiing van zachte berk
op zure, voedselarme natte bodem. Het bos groeit traag en de bomen worden niet hoger dan 5 à 10
meter. De begroeiing bestaat uit dopheide, gagel, veenmossen en bulthaarmos.

Mispeleindse Heide
Dit een belangrijk natuurgebied dat deel uitmaakt van Landgoed De Utrecht. Hierin liggen een drietal
grote vennen: De Flaes, de Kleine Flaes en het Groot Goorven. Ze worden omringd door vochtig
heidegebied, waar klokjesgentiaan, beenbreek, moeraswolfsklauw en witte snavelbies groeien. Als
markante uitkijkpunt heeft men de 24 meter hoge Flaestoren tussen de Flaes en het Groot Goorven
gebouwd met een schitterend uitzicht over deze beide vennen. Bij de bouw van de toren is 28.000 kg
staal gebruikt en 27.000 kg hout. Het overgrote deel van het hout is afkomstig uit Landgoed de Utrecht
en is op een natuurlijke manier geconserveerd in een van de vennen waar de toren aan staat. Deze
ambachtelijke toren bestaat uit 6.500 unieke onderdelen en ruim 10.000 bouten en moeren houden
het geheel bij elkaar. De Flaestoren is niet alleen gebouwd om het landgoed aantrekkelijker te maken
voor bezoekers, maar ook om de meest kwetsbare delen van het natuurgebied te ontlasten en tóch
beleefbaar te houden.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina
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