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Lengte

17 km

Start- en eindpunt

Knooppunt 50 bij Huiske ten
Halve
Beekseweg 22
5087 KB Diessen

Openbaar vervoer

Lijn 142 Bravo/Arriva
Tilburg - Best. Bushalte
Waterstraat, 5081 CA
Hilvarenbeek. 
Lijn 142 Bravo/Arriva
Tilburg - Best. Bushalte
Julianastraat, 5087 BB
Diessen.

Parkeren

Parkeerplaats bij KNP50
achter Huiske ten Halve,
Beekseweg 22, 5087 KB
Diessen.

Horeca

uitspanning In de
Brouwerij
Baarschotsestraat 48
5087 KW Baarschot

Op een aantal punten
onderweg zijn banken en
picknickplaatsen ingericht.

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

08-12-2022

Hart van Brabant
Het is een afwisselende rondwandeling door het coulissenlandschap rondom Diessen
met daarin een prominente plaats voor het stroomgebied van de Reusel. Deze
laaglandbeek levert een belangrijke bijdrage aan de afwatering van Midden Brabant.
Door het natuurherstelproject van Natuurmonumenten en Waterschap De Dommel
heeft de beek in het Diessens Broek zijn natuurlijke waterloop terug gekregen en is er
een retentiebekken gecreëerd. Zo is er ruimte om het water bij overvloedige regenval
langer vast te houden en gecontroleerd af te voeren. In de toekomst zullen ook andere
trajecten van de gekanaliseerde Reusel hun oorspronkelijke loop terug krijgen.

Vertrekpunt is de kleine parkeerplaats achter Huiske ten Halve aan de N395.  Bij KNP50
wandelen we Landgoed Annanina's Rust in. Door dit landgoed gaat de route door de
Diessensche heide naar het stroomgebied van de Reusel. We volgen deze laaglandbeek
stroom opwaarts met de bebouwing van Diessen aan onze rechterzijde. Door het
moerassig broekbos Turkaa brengt de route ons naar Baarschot, vanwaar we naar het
buurtschap Heikant wandelen. Daar steken we door naar de nog jonge Reusel in het
noordelijk deel van Boswachterij De Herdgang. Het laatste traject voert door open
landbouwgebied terug naar Diessen. De route passeert de oude leemputten, nu
visvijvers van Visvereniging De Ruischvoorn. Op Waterstraat kiezen we voor een deels
onverharde route langs de nieuwbouwwijk van Diessen terug naar het vertrekpunt.

http://www.indebrouwerij.com
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Routebeschrijving

1 Startpunt van deze rondwandeling is de
parkeerplaats aan de Beekseweg 22 achter Huiske
ten Halve. Hier vertrekt de route bij KNP50 door
Landgoed Annanina's Rust. Na de slagboom volgen
we de geelgroene markeringen van het
wandelroutenetwerk over rechte lanen langs
KNP50 en KNP11 tot aan de driesprong bij KNP53.
De route gaat hier naar rechts en bereikt aan het
einde van het pad de wandelsluis op de Biestsedijk.
We volgen het asfalt even naar links om dan
meteen rechtsaf door de wandelsluis het
bosgebied van de Diessensche Heide te betreden.
Aan het einde van het bospad komen we bij KNP9
met uitzicht op het coulisselandschap in het
stroomgebied van de Reusel. We wandelen naar
rechts tot aan KNP8, waar we linksaf de
onverharde Koppelstraat inslaan. Als we verderop
de kruising recht oversteken komen we in een
brede eikenlaan, die naar het bruggetje over de
Reusel leidt. We zijn hier in het Diessens Broek,
waar de Reusel zijn natuurlijke en oorspronkelijke
waterloop heeft terug gekregen en er een
retentiebekken is gecreëerd.

2 Voor dit bruggetje aan het Diessens Broek met
infopaneel nemen we het onverharde pad naar
rechts op de oever van de meanderende Reusel.
We volgen deze zandweg tot op kruising met het
betonnen bruggetje. Hier verandert de waterloop
van de Reusel. Rechtdoor langs de hier
gekanaliseerde Reusel gaat de route over een
grasbaan. We passeren een picknick hut en KNP10
en komen door het klaphekje op de Beerseweg. We
steken de drukke Beerseweg over en volgen langs
KNP2 opnieuw een traject van de Reusel langs de
oostzijde van Diessen. Door het hekje bereiken we
de Turkaaweg. Op de Turkaaweg steken we naar
links de brug over om dan rechtsaf tegenover de
picknickplek het pad langs de Reusel te vervolgen.

Op deze oever slaan we na goed 200 meter bij de
groengele markering linksaf langs de visvijver en
komen bij KNP1. Hier bij het infopaneel gaat de
route rechtsaf we eerst op de oever en dan
kronkelend door het moerasbos met het beekje
van de Turk. Bij het open terrein wandelen we naar
rechts en komen dan verderop weer aan de
gekanaliseerde Reusel. Linksaf op het oeverpad
komen we bij KNP48 aan de Watermolenweg.

3 We volgen de Watermolenweg naar links tot we bij
KNP43 staan. Rechtsaf wandelen we over het asfalt
van de Van Dijcklaan tot in het dorpje Baarschot.
Op de driesprong aangekomen gaat onze route
naar links de Baarschotsestraat in. De route gaat
voorbij Uitspanning 'D´ouwe Brouwerij', de enige
horecagelegenheid op de rondwandeling. We
wandelen richting Westelbeers om dan voorbij
monumentale langgevelboerderijen en een
opvallend nieuw architectonisch nieuwbouwproject
rechtsaf de Heistraat in te gaan. Zo bereiken we
KNP62 in het buurtschap Heikant. Hier gaat de
route naar links om vervolgens rechtsaf over De
Hertgang door een open landbouwgebied na één
kilometer bij het verbindingskanaal van de Reusel
aan te komen. We steken de stuw over en bereiken
KNP63. Rechtsaf komen we in Boswachterij De
Hertgang met het fraai beekdal van de Reusel. De
groengele markering leidt ons van KNP63 naar
KNP65 door het oude beekbos met de
meanderende Reusel. Op de T-splitsing bij KNP65B
slaan we voor het bankje rechtsaf en wandelen we
over de brede zandweg door deels open landschap
tot aan KNP47. Naar links langs de bosrand en met
de bocht naar rechts bereiken we bij KNK80 de
Esbeeksedijk.
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4 We steken recht over en de route gaat over het
zandpad noordwaarts door een open
landbouwgebied dat op de topokaart vermeld staat
als Guldenbos en De Braken. Rechtdoor op de
kruising met KNP84 bereiken we de
Koekovenseweg, die we een tiental meters naar
links volgen. We steken over om dan naar rechts
het fietspad te nemen. De route voert ons naar
KNP85 voorbij aan een eeuwenoude wilgenboom.
Zo komen we aan de voormalige leemputten, die
nu dienst doen als visvijvers van de Koninklijk
Erkende Hengelsport Vereniging 'De Ruischvoorn'.
Aan het eind van dit fietspad wandelen we even
naar links over de Waterstraat tot bij KNP86. Hier
steken we over en volgen het onverharde pad
langs het huis en krijgen met de bocht naar links
zicht op de nieuwbouwwijk van Diessen. Bij de

eerste huizen volgen we naar links Schorseneer,
die overgaat in Meiraap. Rechtuit wandelen we
door de Meiraap en komen met de bocht naar
rechts uit op de rotonde aan de Beerseweg. Hier
gaat de route even naar links en steken we bij
huisnummer 13 de Beerseweg over om het pad de
Alsie in te slaan. Langs de sportvelden is komen we
met de bocht naar rechts op de brede zandweg
van de Bremstraat. Linksaf de groengele markering
volgend gaat de route achter het crematorium
langs naar 'Huiske ten Halve'. Hier zijn we terug op
het startpunt, de parkeerplaats aan Landgoed
Annanina's Rust.

Omgevingsinformatie

Landgoed Annanina's Rust
Het bijna 150 hectare groot landgoedbos is in 1899 gesticht door Notaris Emile M.J.W.E. Huijsmans
(1850-1920) uit Hilvarenbeek. Het verhaal gaat dat het gebied is vernoemd naar de maîtresse van de
notaris. Zij kwam uit Rusland en woonde in een huisje in het bos. Tegenwoordig valt het beheer
onder de verantwoordelijkheid van het Brabants Landschap. Het landgoed is zeer karakteristiek voor
de Noord-Brabantse zandgronden. Het bosgebied ligt op een dekzandrug en is omgeven door drie
laaglandbeken: de Reusel, de Roodloop en het Spruitenstroompje. Van oudsher heeft dit landgoed
een dubbele functie. Enerzijds wordt het bos gebruikt voor de houtproductie, anderzijds dient dit bos
als parkbos in de trant van de Engelse landschapsstijl. Dit laatste is te zien aan de golvende paden
met aan beide zijden monumentale exemplaren van oeroude zomereiken, beuken en rode beuken,
afgewisseld door naaldbomen. De struiklaag wordt beheerst door rododendron en hulst. De
hellingen van de bossloten zijn begroeid met dubbelloof, wijfjesvaren en mossen. In het overige bos
op het landgoed, groeit voornamelijk naaldhout, stekelvaren, blauwe bosbes en struikhei.

Diessens Broek
Het natte Diessens Broek met het beekdal van de Reusel ligt er aanvankelijk na de kanalisatie in de
jaren '60 van de vorige eeuw lelijk bij. De Reusel is rechtgetrokken en haar oude meanders zijn
dichtgegooid. Maar gelukkig heeft de herinrichting en natuurontwikkeling van het beekdal in 2010
voor de huidige metamorfose gezorgd. Over een oppervlakte van 60 hectare is de overbemeste
bodemlaag afgegraven en bepaalt de Reusel zelf weer haar loop over een breedte van 100 meter.
Het Diessens Broek dat nu in bezit is van het Brabants Landschap, is een belangrijk
weidevogelgebied geworden, waar gutto's en watersnippen zijn te vinden. Er wordt niet gemaaid en
in de daardoor ontstane ruigten nestelen kneu en bosrietzanger, maar er is ook ruimte voor zwanen,
ganzen en doortrekkende regenwulpen. Een deel van de hooilanden wordt verschraald, waardoor
zeldzame planten kunnen opkomen. Omdat de Reusel een van de belangrijkste riviertjes is voor de
afwatering van Midden Brabant, kan bij een te groot aanbod van regenwater in het stroomgebied
van de Dommel met name in het Bossche Broek overstroming ontstaan. Om dat te voorkomen heeft
Waterschap De Dommel het Diessens Broek ingericht als inundatiegebied en retentiebekken. Hier
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kan door de nieuwe natuurontwikkeling veel water worden geborgen. Deze waterberging maakt deel
uit van ecologische hoofdstructuur met honderden hectare nieuw ingerichte natuur.

Brug over de Reusel aan Beekseweg.
Op deze plek zijn op 12 mei 1940 elf Franse militairen om het leven gekomen in de strijd tegen Duitse
bezetter. Op 11 mei 1940 trekken Franse militairen van het 6e en 7e Escadron van het 4e Regiment
Dragon Portés (1e Division Légère Mécanique) Diessen binnen. Ze zijn uitgerust met lichte tanks,
pantserwagens, gemotoriseerde infanterie en uitgebreide ondersteuningswapens en nemen stelling
in aan de brug over de Reusel in afwachting van de Duitsers. De volgende dag komt het tot een
gevecht tussen de Franse en Duitse troepen van SS Standarte Deutschland en delen van de 56
Infanterie Division, waarbij beide partijen ook ruim gebruik maken van artillerie. De overmacht van
de Duitsers is te groot, waarop de Franse militairen besluiten zich via Esbeek terug te trekken. Tijdens
de gevechten zijn elf Frans militairen om het leven gekomen, die de volgende dag op het bevel van
Duitse militairen zijn begraven in een massagraf. Drie dagen later worden de lichamen van de Franse
militairen opgegraven en krijgen ze een laatste rustplaats te geven op het R.K. parochiekerkhof van
Diessen. Op het gezamenlijke graf werden de helmen van de gesneuvelden en een houten kruis
geplaatst. In 1949 hebben de Franse autoriteiten het stoffelijk overschot van de militairen
opgegraven en getracht hen te identificeren. Slechts van vier van de elf soldaten kon de identiteit
worden vastgesteld. Zij zijn herbegraven in Frankrijk. De overige zeven zijn herbegraven op de Franse
Erebegraafplaats in Kapelle in Zeeland.

Natuurgebied Turkaa
Dit moerassig broekbos is ontstaan door de meanderende riviertjes de Turk, aan de oostzijde en de
Aa of Reusel aan de westzijde. Halverwege de 19e eeuw is door dit gebied de Weterloop gegraven, in
de volksmond het Brulstromke, dat diende om de vloei- of kunstweiden aan De Rijt te bevloeien. De
gemeente heeft er bomen gekweekt op nog bestaande rabatten, die als mutserd- of timmerhout
verkocht werden om de gemeentelijke begroting dekkend te maken. Aan de noordzijde ligt een in
1982 uitgegraven visvijver met visvlonders en twee steigers van Hengelsportvereniging 't Turkaa en
aan de westzijde is een ijsvogelwand aangebracht. Aan de zuidzijde van het natuurgebied Turkaa
heeft ooit een watermolen gelegen. Het is de Voorste Watermolen, die vermoedelijk uit de 14e eeuw
stamt. Deze koren- en oliemolen was over een speciaal gegraven molenloop gebouwd. In 1851 wordt
hier de watervluchtmolen %u201CDe Keizer%u201D gebouwd, die zowel door wind- als door
waterkracht kan worden aangedreven. Hoogstwaarschijnlijk is de oorspronkelijke watermolen nog
niet afgebroken. Als deze molen In 1885 instort verrijst ter plekke een nieuwe molen, die in 1921
eenzelfde triest lot ondergaat. De molenloop bestaat heden ten dage nog als sloot.

Boswachterij De Hertgang
Het is een oud beekbos is, dat zich aan weerskanten van de Reusel uitstrekt zonder dat de beek hier
eigenlijk een echt dal vormt. Ondanks het feit dat de Reusel op vele plaatsen gekanaliseerd, is de
Reusel in De Hertgang ongemoeid gelaten. Van de ene kant dankzij een vooruitziende blik van
ontginners en bosbouwers, van de andere kant door de onweerstaanbare uitdaging van een
schoonheid, die bij voorbaat iedere aantasting tot een heiligschennis moest verklaren. De Hertgang
is onberoerd gebleven aan beide kanten van de Reusel, die van oudsher haar lust tot meanderen tot
in het bandeloze heeft kunnen botvieren. Bos en beek zijn een twee-eenheid, waarvan het ene deel
zich niet zonder het andere denken laat en samen drukken zij het stempel op Boswachterij De
Hertgang.

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina

4 Op pad rondom Diessen, 17 km

https://www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/op-pad-rondom-diessen/18842/qr=wzp


A
a
n
g
e
m

a
a
kt vo

o
r C

h
a
rle

s A
e
rsse

n
s

Op pad rondom Diessen, 17 km


