
Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol 
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te 
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris 
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig 
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of 
een workshop in ons cultureel centrum. In ‘Beek’ hebben we het 
echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden 
maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, 
cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend 
om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit 
verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw 
tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,

Een gebiedskenner spreken?
We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!

Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458   E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl
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Reusel

Het is raadzaam laarzen mee te nemen als je deze route 
gaat lopen want het kan erg nat zijn in het Diessens 
Broek. 
Op het inlegvel vind je meer informatie over de 
dikgedrukte delen in de route. 

Deze wandeling is ongeveer 8 kilometer lang en begint bij 
knooppunt 61 op De Hekkendam, Witvenstraat 4. Daar 
kun je ook je auto parkeren. Honden zijn toegestaan mits 
aangelijnd. 

Vele plekken nodigen uit om er een kijkje te nemen. Dit is 
zeker het geval bij het Diessens Broek, een beekdallandschap 
tussen de dorpen Haghorst, Diessen en Biest-Houtakker. 
Het gebied heeft een gigantische metamorfose ondergaan. 

Dit Ommetje is ingepast in het wandelroutenetwerk Land 
van de Hilver, herkenbaar aan de geelgroene bordjes. Deze 
route is zowel links- als rechtsom te lopen en eventueel 
uit te breiden met behulp van het knooppuntenstelsel. 
Een uitgebreide wandelkaart is te koop bij Hilvarenbeek 
Infopunt. Daar zijn ook de Ommetjes van de andere kernen 
te verkrijgen.

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website.

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 61. Van daaruit wandel je via 
knooppunten 59 en 62 langs het Wilheminakanaal. 

2. Vervolg de route naar knooppunt 31. Voor de natuur was de aanleg van 
het kanaal desastreus, Grote aaneengeschakelde gebieden werden 
doorsneden, waaronder het grote moerasgebied van Het Broek 
en d’n Opslag. Op dit traject van het kanaal moesten de Reusel en 
het Spruitenstroompje onder het kanaal door. Twee grote duikers, 
zogenaamde sifons, zorgen hiervoor.

3. Loop naar knooppunt 71 en neem het eerste zandpad rechtsaf door 
het draaipoortje. Dit is de Dwarse Broekweg, in de volksmond al het 
“Laarzenpadje” genoemd. Ga aan het einde linksaf richting knooppunt 9. 
Je loopt nu door de zogenaamde blauwgraslanden.  
Alternatieve route bij hoog water is vanaf knooppunt 31 via knooppunten 
70 en 8 naar knooppunt 9 waar je van het prachtige uitzicht kunt genieten. 
Keer daarna om en loop via knooppunt 8 terug naar knooppunt 70. 

4. Het systeem van het beekdallandschap geeft plaats aan een grote 
verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Op de route naar knooppunt 
7 kun je er nogmaals van genieten. 

5. Vervolgens loop je via knooppunten 64 en 63 terug naar het startpunt. 

De knooppunten van Ommetje Haghorst op natuurlijke wijze:
61 – 59 – 62 – 31 – 71 – 72 – 9 – 8 – 70 – 7 - 64 - 63 - 61
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Reusel

Het is raadzaam laarzen mee te nemen als je deze route 
gaat lopen want het kan erg nat zijn in het Diessens 
Broek. 
Op het inlegvel vind je meer informatie over de 
dikgedrukte delen in de route. 

Deze wandeling is ongeveer 8 kilometer lang en begint bij 
knooppunt 61 op De Hekkendam, Witvenstraat 4. Daar 
kun je ook je auto parkeren. Honden zijn toegestaan mits 
aangelijnd. 

Vele plekken nodigen uit om er een kijkje te nemen. Dit is 
zeker het geval bij het Diessens Broek, een beekdallandschap 
tussen de dorpen Haghorst, Diessen en Biest-Houtakker. 
Het gebied heeft een gigantische metamorfose ondergaan. 

Dit Ommetje is ingepast in het wandelroutenetwerk Land 
van de Hilver, herkenbaar aan de geelgroene bordjes. Deze 
route is zowel links- als rechtsom te lopen en eventueel 
uit te breiden met behulp van het knooppuntenstelsel. 
Een uitgebreide wandelkaart is te koop bij Hilvarenbeek 
Infopunt. Daar zijn ook de Ommetjes van de andere kernen 
te verkrijgen.

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website.

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 61. Van daaruit wandel je via 
knooppunten 59 en 62 langs het Wilheminakanaal. 

2. Vervolg de route naar knooppunt 31. Voor de natuur was de aanleg van 
het kanaal desastreus, Grote aaneengeschakelde gebieden werden 
doorsneden, waaronder het grote moerasgebied van Het Broek 
en d’n Opslag. Op dit traject van het kanaal moesten de Reusel en 
het Spruitenstroompje onder het kanaal door. Twee grote duikers, 
zogenaamde sifons, zorgen hiervoor.

3. Loop naar knooppunt 71 en neem het eerste zandpad rechtsaf door 
het draaipoortje. Dit is de Dwarse Broekweg, in de volksmond al het 
“Laarzenpadje” genoemd. Ga aan het einde linksaf richting knooppunt 9. 
Je loopt nu door de zogenaamde blauwgraslanden.  
Alternatieve route bij hoog water is vanaf knooppunt 31 via knooppunten 
70 en 8 naar knooppunt 9 waar je van het prachtige uitzicht kunt genieten. 
Keer daarna om en loop via knooppunt 8 terug naar knooppunt 70. 

4. Het systeem van het beekdallandschap geeft plaats aan een grote 
verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Op de route naar knooppunt 
7 kun je er nogmaals van genieten. 

5. Vervolgens loop je via knooppunten 64 en 63 terug naar het startpunt. 

De knooppunten van Ommetje Haghorst op natuurlijke wijze:
61 – 59 – 62 – 31 – 71 – 72 – 9 – 8 – 70 – 7 - 64 - 63 - 61
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Reusel

Het is raadzaam laarzen mee te nemen als je deze route 
gaat lopen want het kan erg nat zijn in het Diessens 
Broek. 
Op het inlegvel vind je meer informatie over de 
dikgedrukte delen in de route. 

Deze wandeling is ongeveer 8 kilometer lang en begint bij 
knooppunt 61 op De Hekkendam, Witvenstraat 4. Daar 
kun je ook je auto parkeren. Honden zijn toegestaan mits 
aangelijnd. 

Vele plekken nodigen uit om er een kijkje te nemen. Dit is 
zeker het geval bij het Diessens Broek, een beekdallandschap 
tussen de dorpen Haghorst, Diessen en Biest-Houtakker. 
Het gebied heeft een gigantische metamorfose ondergaan. 

Dit Ommetje is ingepast in het wandelroutenetwerk Land 
van de Hilver, herkenbaar aan de geelgroene bordjes. Deze 
route is zowel links- als rechtsom te lopen en eventueel 
uit te breiden met behulp van het knooppuntenstelsel. 
Een uitgebreide wandelkaart is te koop bij Hilvarenbeek 
Infopunt. Daar zijn ook de Ommetjes van de andere kernen 
te verkrijgen.

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website.

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 61. Van daaruit wandel je via 
knooppunten 59 en 62 langs het Wilheminakanaal. 

2. Vervolg de route naar knooppunt 31. Voor de natuur was de aanleg van 
het kanaal desastreus, Grote aaneengeschakelde gebieden werden 
doorsneden, waaronder het grote moerasgebied van Het Broek 
en d’n Opslag. Op dit traject van het kanaal moesten de Reusel en 
het Spruitenstroompje onder het kanaal door. Twee grote duikers, 
zogenaamde sifons, zorgen hiervoor.

3. Loop naar knooppunt 71 en neem het eerste zandpad rechtsaf door 
het draaipoortje. Dit is de Dwarse Broekweg, in de volksmond al het 
“Laarzenpadje” genoemd. Ga aan het einde linksaf richting knooppunt 9. 
Je loopt nu door de zogenaamde blauwgraslanden.  
Alternatieve route bij hoog water is vanaf knooppunt 31 via knooppunten 
70 en 8 naar knooppunt 9 waar je van het prachtige uitzicht kunt genieten. 
Keer daarna om en loop via knooppunt 8 terug naar knooppunt 70. 

4. Het systeem van het beekdallandschap geeft plaats aan een grote 
verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Op de route naar knooppunt 
7 kun je er nogmaals van genieten. 

5. Vervolgens loop je via knooppunten 64 en 63 terug naar het startpunt. 

De knooppunten van Ommetje Haghorst op natuurlijke wijze:
61 – 59 – 62 – 31 – 71 – 72 – 9 – 8 – 70 – 7 - 64 - 63 - 61
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Reusel

Het is raadzaam laarzen mee te nemen als je deze route 
gaat lopen want het kan erg nat zijn in het Diessens 
Broek. 
Op het inlegvel vind je meer informatie over de 
dikgedrukte delen in de route. 

Deze wandeling is ongeveer 8 kilometer lang en begint bij 
knooppunt 61 op De Hekkendam, Witvenstraat 4. Daar 
kun je ook je auto parkeren. Honden zijn toegestaan mits 
aangelijnd. 

Vele plekken nodigen uit om er een kijkje te nemen. Dit is 
zeker het geval bij het Diessens Broek, een beekdallandschap 
tussen de dorpen Haghorst, Diessen en Biest-Houtakker. 
Het gebied heeft een gigantische metamorfose ondergaan. 

Dit Ommetje is ingepast in het wandelroutenetwerk Land 
van de Hilver, herkenbaar aan de geelgroene bordjes. Deze 
route is zowel links- als rechtsom te lopen en eventueel 
uit te breiden met behulp van het knooppuntenstelsel. 
Een uitgebreide wandelkaart is te koop bij Hilvarenbeek 
Infopunt. Daar zijn ook de Ommetjes van de andere kernen 
te verkrijgen.

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openings-

tijden, bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij 

Hilvarenbeek Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website.

1. Je begint deze wandeling op knooppunt 61. Van daaruit wandel je via 
knooppunten 59 en 62 langs het Wilheminakanaal. 

2. Vervolg de route naar knooppunt 31. Voor de natuur was de aanleg van 
het kanaal desastreus, Grote aaneengeschakelde gebieden werden 
doorsneden, waaronder het grote moerasgebied van Het Broek 
en d’n Opslag. Op dit traject van het kanaal moesten de Reusel en 
het Spruitenstroompje onder het kanaal door. Twee grote duikers, 
zogenaamde sifons, zorgen hiervoor.

3. Loop naar knooppunt 71 en neem het eerste zandpad rechtsaf door 
het draaipoortje. Dit is de Dwarse Broekweg, in de volksmond al het 
“Laarzenpadje” genoemd. Ga aan het einde linksaf richting knooppunt 9. 
Je loopt nu door de zogenaamde blauwgraslanden.  
Alternatieve route bij hoog water is vanaf knooppunt 31 via knooppunten 
70 en 8 naar knooppunt 9 waar je van het prachtige uitzicht kunt genieten. 
Keer daarna om en loop via knooppunt 8 terug naar knooppunt 70. 

4. Het systeem van het beekdallandschap geeft plaats aan een grote 
verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Op de route naar knooppunt 
7 kun je er nogmaals van genieten. 

5. Vervolgens loop je via knooppunten 64 en 63 terug naar het startpunt. 

De knooppunten van Ommetje Haghorst op natuurlijke wijze:
61 – 59 – 62 – 31 – 71 – 72 – 9 – 8 – 70 – 7 - 64 - 63 - 61
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informatie

Stromend water, voedselrijke gronden en een open landschap zijn enkele 
kenmerken van dit beekdallandschap. Op de Brabantse zandgrond hebben 
mensen de beekdalen van oudsher gebruikt. Dorpen en gehuchten vormden 
zich rond de beekdalen. Deze waren van nature 
vruchtbaarder dan de droge zandgronden er 
om heen. De beekdalen zelf werden gebruikt als 
hooilanden die ‘s winters onder water kwamen te 
staan. Het water van de beek is dan ook prominent 
aanwezig en het water vormt de levensader van het 
landschap.

De Reusel is een laaglandbeek. Zo’n type beek 
wordt gevoed met regenwater en niet met grondwater, er is dus geen 
bron. Het regenwater wordt opgevangen in een groot gebied waar het via 

kleine stroompjes en slootjes uiteindelijk in de beek 
terecht komt. In het Diessens Broek is het verval 
van het water vijf meter. Water in een laaglandbeek 
stroomt niet hard. Het langzaam stromende water 
zoekt het ene laagste punt in een landschap na 
het andere. Hierdoor ontstaan meanders. Deze 
kronkelende linten in het landschap verlengen 
de loop van de beek aanzienlijk. Het systeem van 
een beekdallandschap geeft plaats aan een grote 
verscheidenheid aan dier- en planten soorten. De 

verscheidenheid aan abiotische factoren is de basis van de uiteenlopende 
soortenrijkdom. De afzet van slib, de stroming van het water en aanwezigheid 
van kwel zijn hier voorbeelden van. 

Enkele belangrijke soorten die kenmerkend zijn voor het beekdallandschap 
zijn onder andere de gele kwikstaart, het ijsvogeltje, karekieten en 
weidevogels. Niet alleen vogels komen er voor, Libelles, vlinders, reeën en 
natuurlijk vissen zoals de grondel kun je er tegen komen. 

Veel plekken nodigen uit om er een kijkje te nemen. 
Dit is zeker het geval bij het Diessens Broek, een 
beekdallandschap tussen de dorpen Haghorst, 
Diessen en Biest-Houtakker. Het gebied heeft een 
gigantische metamorfose ondergaan. De voormalige 
landbouwpercelen zijn omgevormd naar een 
natuurlijkere beekbedding en de beek, De Reusel, 
heeft weer de ruimte om te meanderen. Met de nieuwe 
brug en een doorwaadbare plaats is het op recreatief 
gebied uitstekend toeven. 

informatie bij Ommetje Haghorst
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aanwezig en het water vormt de levensader van het 
landschap.

De Reusel is een laaglandbeek. Zo’n type beek 
wordt gevoed met regenwater en niet met grondwater, er is dus geen 
bron. Het regenwater wordt opgevangen in een groot gebied waar het via 

kleine stroompjes en slootjes uiteindelijk in de beek 
terecht komt. In het Diessens Broek is het verval 
van het water vijf meter. Water in een laaglandbeek 
stroomt niet hard. Het langzaam stromende water 
zoekt het ene laagste punt in een landschap na 
het andere. Hierdoor ontstaan meanders. Deze 
kronkelende linten in het landschap verlengen 
de loop van de beek aanzienlijk. Het systeem van 
een beekdallandschap geeft plaats aan een grote 
verscheidenheid aan dier- en planten soorten. De 

verscheidenheid aan abiotische factoren is de basis van de uiteenlopende 
soortenrijkdom. De afzet van slib, de stroming van het water en aanwezigheid 
van kwel zijn hier voorbeelden van. 

Enkele belangrijke soorten die kenmerkend zijn voor het beekdallandschap 
zijn onder andere de gele kwikstaart, het ijsvogeltje, karekieten en 
weidevogels. Niet alleen vogels komen er voor, Libelles, vlinders, reeën en 
natuurlijk vissen zoals de grondel kun je er tegen komen. 

Veel plekken nodigen uit om er een kijkje te nemen. 
Dit is zeker het geval bij het Diessens Broek, een 
beekdallandschap tussen de dorpen Haghorst, 
Diessen en Biest-Houtakker. Het gebied heeft een 
gigantische metamorfose ondergaan. De voormalige 
landbouwpercelen zijn omgevormd naar een 
natuurlijkere beekbedding en de beek, De Reusel, 
heeft weer de ruimte om te meanderen. Met de nieuwe 
brug en een doorwaadbare plaats is het op recreatief 
gebied uitstekend toeven. 
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Een groot deel van het gebied bestond uit natte 
schrale graslanden, voorheen een veel voorkomende 
plantengemeenschap in Nederland. Na de komst 
van kunstmest waren deze gebieden zowat 
verdwenen. Enkele hectares bleven gespaard. Veel 
soorten planten en dieren die in zo’n grasland 
leven, werden zeldzaam. In het Diessens Broek en 
d’n Opslag probeert men 
de schrale graslanden te 

herstellen. Een belangrijke soort die te vinden is 
in schraal grasland is de blauwe zegge. Door deze 
zegge en andere grasachtige soorten krijgen deze 
graslanden een blauwe gloed. In de volksmond 
worden deze schrale graslanden dan ook benoemd 
als blauwgrasland. Andere bijzondere soorten van 
het blauwe grasland zijn onder andere orchideeën, 
moeraskartelblad en teer guichelheil. 

Al in het midden van de achttiende eeuw werd het plan geopperd om een 
kanaal dwars door het Brabantse land te graven. Al het vervoer gebeurde in die 
tijd nog met karren over zandwegen. De aanleg van het kanaal zou de aanvoer 
van grondstoffen en afvoer van producten gemakkelijker maken. Vooral de 
aanvoer van meststoffen voor de heideontginning was van belang. Met de 
opbrengsten van de heideontginning kon ook het kanaal betaald worden. 
In juni 1905 werd begonnen met het graven van het kanaal. Deels gebeurde 
het graven machinaal, maar voor een groot deel bleef het handwerk. Op 4 

april 1923 werd het gehele kanaal open verklaard. 
Het project had de begroting fors overschreden. 
Bovendien was de economische betekenis achteraf 
kleiner dan aanvankelijk was gedacht. De trein en de 
vrachtwagen hadden intussen hun intrede gedaan 
waardoor het Wilhelminakanaal nooit zo intensief 
gebruikt werd als men 
had gehoopt. De komst 
van de sluis in Haghorst 

zorgde er voor dat dít dorp juist wel profijt had van 
het kanaal. Haghorst had voordat het kanaal werd 
gegraven geen echte kern. Een winkeltje en cafés 
werden er gevestigd, immigranten die het kanaal 
hadden gegraven en ontginners bleven in het dorp 
wonen. Voor de natuur was de aanleg van het kanaal 
desastreus, Grote aaneengeschakelde gebieden 
werden doorsneden, waaronder het grote moerasgebied van Het Broek en 
d’n Opslag. 
Met dank aan Roel Diepstraten voor tekst en foto’s.
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Beste Bezoeker van Hilvarenbeek,

Als gast in onze prachtige authentieke gemeente laten wij je vol 
trots ervaren hoeveel diversiteit wij in onze 6 dorpskernen te 
bieden hebben. Van kilometers fiets- of wandelpad tot een fris 
groen marktplein, van de stilte in het bosgebied tot een levendig 
bomvol muziekevenement, een gemoedelijk praatje op straat of 
een workshop in ons cultureel centrum. In ‘Beek’ hebben we het 
echt allemaal.

De diversiteit is niet enkel in onze cultuur of natuur te vinden 
maar ook in het aanbod van de vele leuke winkels, restaurants, 
cafés en terrassen. De gemoedelijkheid waar Brabant bekend 
om staat, het is hier echt! Om een gezellig praatje zit u nooit 
verlegen. Geniet van het gebied en geniet even extra van jouw 
tijd.. (want die staat hier soms even stil).

Met volle bourgondische groet,

Een gebiedskenner spreken?
We vertellen je graag alles over ons leuke gebied!

Kom naar het Hilvarenbeek Infopunt aan de Vrijthof.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Tel.: 013 505 2458   E-mail: info@bezoekhilvarenbeek.nl

wandelroute

BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

ongeveer 8 km

maak eens een ommetje door...

haghorst
rondje haghorst op 

natuurlijke wijze

*1000000001532*
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