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Lengte

17 km

Start- en eindpunt

Trappistenklooster
Koningshoeven
Eindhovenseweg 3
5056 RP Berkel-Enschot

Openbaar vervoer

Buslijn 141 Arriva,
Tilburg - Best. Bushalte Abdij
Koningshoeven Berkel-
Enschot.

Parkeren

Parkeerplaats
Trappistenabdij
Koningshoeven,
Eindhovenseweg 3, 5056 RP
Berkel-Enschot.

Horeca

café De Veerkes
Sint Jansplein 3
5066 AR Moergestel

Trappistenabdij
Koningshoeven,
Eindhovenseweg 3, 5056 RP
Berkel-Enschot.

Routemaker

Charles Aerssens

Versiedatum

13-12-2022

Hart van Brabant
Voor deze wandeling is gekozen voor 'Rondje Trappist'. Het gaat hier immers om een
rondwandeling met vertrek en aankomst bij de Trappistenabdij Koningshoeven.
Bovendien is de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven de oudste abdij in
Nederland, die een eigen trappistenbier op de markt brengt. En betekent dat na afloop
van deze wandeling het proeflokaal een prima gelegenheid biedt om met een 'Rondje
Trappist' na te genieten van de indrukken opgedaan tijdens deze wandeling in het Hart
van Brabant! 

Deze rondwandeling voert ons vanaf de Trappistenabdij Koningshoeven iets meer dan
500 meter over de drukke Eindhovenseweg  richting Tilburg. Voor de brug over het
Wilhelminakanaal blijven we even het kanaal volgen om dan onder Knooppunt De
Baars door te wandelen. Hier gaat de route verder naar het Bergh 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 tot voorbij Moergestel. Vanuit de zuidkant van Moergestel
komen we over de A58 in het open landbouwgebied gebied tussen de A58 en het
Wilhelminakanaal, waar we over Herstalse Dijk naar de Kerkeindsche Heide wandelen.
Door dit bosgebied keren we terug naar de Trappistenabdij Koningshoeven, waarbij we
op het laatste stuk opnieuw een kilometer over de drukke Eindhovenseweg wandelen. 

http://www.deveerkes.nl
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Routebeschrijving

1 We starten vanaf de parkeerplaats bij de Abdij
Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven. Op de
drukke Eindhovenseweg wandelen we richting
Tilburg tot aan de ophaalbrug over het
Wilhelminakanaal. Voor de ophaalbrug gaat de
route naar rechts bij KNP70 langs het
Wilhelminakanaal over de Hoevense Kanaaldijk
onder het viaduct van de A65 door. We lopen door
langs het kanaal, passeren het beekje De Leij en
slaan onder de volgende brug door bij KNP84
rechtsaf een onverhard pad (Kommerstraat) in
langs een visvijver. Voor de bocht bij een klein
gebouwtje aan de linkerzijde kiezen we voor de
doorsteek naar rechts naar het asfalt van de oude
Meijerijbaan. Hier houden we links aan op het
fietspad en komen uit op een T-splitsing bij KNP87.
Hier naar rechts onder Knooppunt De Baars door
bereiken we na het wildrooster met hek KNP97. Nu
schuin links voor het half verharde pad volgen tot
aan de Y-splitsing bij KNP63. Op deze splitsing
wandelen we naar rechts over een zandpad tot de
verharde weg bij KNP03. We nemen het pad rechts
van de verhoging in het landschap. In het bos
rechtsaf bij KNP96 en rechtdoor bij de 3-sprong bij
KNP95. Nog even rechtdoor en dan het pad met de
bocht naar links blijven volgen. Aan de linkerzijde
passeren we een groot weiland. We nemen het
eerste pad naar links, een bospad naar het Bergh
of Galgeven.

2 Met een ruime boog op de oever worden we rond
het Bergh of Galgeven, aan onze rechterhand,
geleid. We passeren verderop ook het Keelven aan
onze linkerzijde. Zo komen we uit op een breed
bospad dat we naar links vervolgen. Dit bospad
komt uit op een zandweg met fietspad. Naar rechts
bereiken we na 100 meter een kruispunt met
bospaden bij KNP12B. Naar links nemen we het
laantje dat over een dijkje verloopt omzoomd met
beukenbomen langs een klein beekje. Naar rechts
steken we door en komen aan een verharde weg
(Moergestelseweg), die we oversteken. We staan
direct bij het Mariakapelletje aan de drukke
doorgaande weg van Oisterwijk naar Moergestel.
Langs het kapelletje en het toeganghek tot de

Hooge Braaken volgen we een tiental meter het
Stokeind tot de eerste afslag naar links bij KNP13.
Naar links volgen we het bospad langs het bos- en
heidegebied van de Oude Hondsberg. We passeren
KNP20 en rechtuit over enkel heuveltjes staan we
dan aan de Reusel. Over het bruggetje gaat onze
route naar rechts door het dal van de Reusel. Pal
langs de Reusel komen we aan een verharde weg
(Waterhoefstraat). Hier steken we de brug over
naar rechts en dan direct linksaf op de oever het
voetpad vervolgend. Onder de
hoogspanningsmasten door steken we voorbij de
voetgangersbrug bij de bushalte en KNP79 de
Oirschotse weg over. Even naar rechts vinden we
hier het monument van Generaal Colin Muir
Barber, de bevrijder van Moergestel. Voor een
pauze ligt verder naar rechts horecagelegenheid
onder handbereik!

3 Bij KNP79 op de rechter oever van de Reusel gaat
de route links langs het hekwerk verder
stroomopwaarts. Deze grasbaan blijven we volgen
door het Moergestels 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 we deze
straat (De Scheerman) met de bocht mee tot aan
de standaardmolen bij de rotonde. Hier gaat de
route naar links en steken we over het viaduct de
A58 over, Vinkenberg. Tegenover huisnummer 19
en voor de langgevelboerderij nr14 bij de bermpaal
met groengele markering slaan we rechtsaf
(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 passeren KNP90 en komen onder de
hoogspanningsleiding langs een megastal aan de
linkerhand op een asfaltweg (Pijnendijk). Hier naar
rechts en het eerste pad voor de boerderij aan de
linkerzijde linksaf en we lopen door tot de T-
splitsing (Herstalsedijk). Hier slaan we bij KNP7
rechtsaf. Dit zandpad lopen we uit tot aan de
bosrand van de Kerkeindsche Heide bij KNP8.
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4 Vanaf de Y-splitsing bij KNP8 aan de bosrand
wandelen we rechtsaf langs de rand van het bos en
het open gebied van de Kerkeindsche Heide aan
onze rechterzijde. Als het pad op een onduidelijke
kruising naar rechts buigt, lopen we rechtdoor over
een grasbaan. Aan het eind rechtsaf en na 50
meter linksaf een smal bospad in. Op de volgende
T-splitsing even links en direct scherp naar rechts.
Dit pad volgen en zijpaden negeren. We passeren

een blauwe waterpomp aan de rechterhand. Aan
het eind na de slagboom gaan we linksaf de
grindweg (Pijnendijk) op. Aan het eind gaat de
route linksaf over de verharde weg
(Eindhovenseweg). Nog slechts een kilometer over
de drukke weg van Tilburg naar Moergestel scheidt
ons van het eindpunt: de parkeerplaats van de
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven.

Reacties en foto's

Lees reacties en kijk foto's
op Wandelzoekpagina

Neem een abonnement

Wil je meer wandelingen lopen?
Neem dan een abonnement
www.wandelzoekpagina.nl/abonnement

Wandel met je smartphone

Deze wandeling is ook
beschikbaar in de
wandelapp WandelZapp

www.wandelzapp.nl
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