
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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Wist je dat in Hilvarenbeek een actief B-team 
bestaat? Zij adviseren de gemeente op het gebied 
van natuur en milieu. Ook steken de leden geregeld 
de handen uit de mouwen. Langs de route komt je 
hun werk tegen in de vorm van informatieborden.

Deze wandeling is ongeveer 10 km lang. Er is een 
verkorting mogelijk, dan loop je 6 kilometer. Er 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
wandelknooppunten zodat je de route op elke plek 
kunt starten. 

Deze ontdekking neemt je mee rondom Hilvarenbeek. Je maakt 
kennis met de biodiversiteit rondom ons dorp. Van bolle akkers 
en zandpaden tot heemtuin en hopveld.  Je passeert oude 
beekjes en een boomgaard, maar vooral zie je onderweg een 
grote diversiteit aan vogels en planten. 

Vooral het open karakter van het landschap ten noorden van 
Hilvarenbeek zorgt voor vergezichten met steeds de “Bikse 
toren” als markant herkenningspunt in beeld. De laatste jaren 
zijn er vele nieuwe wandelpaden aangelegd zodat je hier écht 
kunt genieten van de omgeving.

Voor meer informatie, het boeken van activiteiten, actuele openingstijden, 

bijzondere evenementen en open dagen kun je terecht bij Hilvarenbeek 

Infopunt, Vrijthof 11.

Of ga naar onze website:
BEZOEKHILVARENBEEK.nl 
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A. Hier vind je heem- en kruidentuin D’n Doornhof en molen De Doornboom.  
De tuin is het hele jaar door gratis te bezoeken, de molen is op 
zaterdagen geopend. 

B. Bij wandelknooppunt 59 vind je een informatiebord over akkers en 
groenbeheer. 

C. Hier is langs de  Roodloop een nieuw wandelpad aangelegd, met enkele 
poelen (die in de zomer meestal droog zullen staan).

D. In het voorjaar bloeien hier in de bermen en het water, maar ook in de 
bossen vele bloemen zoals bosanemoon, waterviolier en groot hoefblad. 

E. Als je hier richting de kerktoren kijkt, zie je bolle akkers of bolakkers, een 
vanuit het midden glooiende akker. Het effect is kunstmatig ontstaan 
en had als doel door een bepaalde manier van ploegen de afwatering te 
optimaliseren.  

F. Langs dit pad vind je bordjes die wijzen op de bescherming van 
weidevogels.

G. Boerderij Grutje verbouwt regelmatig graan dat vervolgens bij de 
plaatselijke molen gemalen wordt. Het museum is in het voorjaar van 
2020 helaas afgebrand en het is nog niet duidelijk of het herbouwd wordt. 

H. Bezoekerscentrum Flierefluiter is te vinden in een oude boerderij, met 
een terras dat in de zomermaanden geopend is. Kijk voor openingstijden 
op bezoekhilvarenbeek.nl.

I. Langs dit lange zandpad zie je een voorbeeld van bermbeheer met volop 
ruimte voor kruiden en planten. Goed dus voor de biodiversiteit!

J. Hier passeer je het hopveld van museumbrouwerij De Roos.
K. De Hilver stroomt hier, naamgever van Hilvarenbeek. Op sommige 

momenten kun je het kwelwater naar boven zien komen in de bodem. Vlak 
voor de verharde weg passeer je Den Boogerd, een gerestaureerde oude 
boomgaard. Meer informatie vind je op het bord aan de rand van de sloot.

De route volgt zo veel mogelijk de knooppunten
maar maakt ook gebruik van niet genummerde paden. 

De route is te verkorten via: 44 - 43 - 42 
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