
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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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:
BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

Wil je meer weten over het Groot Loo in de front-
linie? Er is een boek met verhalen van ooggetuigen 
verkrijgbaar en via een app zijn er verhalen en foto’s 
langs een deel van het Groot Loo beschikbaar.

Deze wandelroute is ontstaan door een samen-
werking van organisaties die samen Oorlog en 
Vrijheid in Hilvarenbeek herdenken. Meer informatie 
vind je op www.oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl
Met dank aan Loogeerderij Beek&Ko, Groot Loo  7a 
voor het bedenken van de route. 

De kern van Hilvarenbeek werd bevrijd op 4 oktober 1944. 
Voor de families die woonden op het Groot Loo was de oorlog 
echter nog niet voorbij. Tot 27 oktober 1944 lag hier een 
frontlinie en werd er fel gevochten. Vooral in de bossen zijn 
daar nog sporen van te vinden. 

Geniet van deze wandeling door gevarieerd gebied, waarbij 
je ook langs een aantal vennen komt die met hun specifieke 
planten en dieren zeker de moeite van het bezoeken waard 
zijn.  Je start op de Vrijthof, waar de Feniks staat met de 
namen van 25 oorlogsslachtoffers. 
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De familie Van Puijenbroek 
bouwde drie schuilkelders op 
landgoed Gorp en Roovert 
maar zover bekend zijn 
ze nooit als schuilkelder 
gebruikt door de familie. In 
de grote bunker (3) heeft de 
familie een tijdje kostbare 
spullen uit het ouderlijk huis 
Huize Anna opgeborgen toen 
er gevaar dreigde.

Later is de schuilkelder 
gebruikt als kleedkamer 
voor de voetbalvereniging 
die toentertijd op die velden 
speelden. 

Na de oorlog is de bunker ach-
ter de Grote Hoef (1) een tijd 
lang gebruikt geweest om de 
appeloogst van fruithoef de 
Braackens te bewaren (donker 
en koud). 
De schuilkelders hebben 
dezelfde opbouw, gemetselde 
muren met een rond dak van 
steen waarop golfplaten zitten. 
Er zijn nog enkele andere 
kuilen en een soort keldertjes 
o.i.d gevonden die lijken op 
schuilkeldertjes maar evengoed 
mitrailleurnesten van de 
Duitsers geweest kunnen zijn. 

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:
BEZOEKHILVARENBEEK.nl 

Wil je meer weten over het Groot Loo in de front-
linie? Er is een boek met verhalen van ooggetuigen 
verkrijgbaar en via een app zijn er verhalen en foto’s 
langs een deel van het Groot Loo beschikbaar.

Deze wandelroute is ontstaan door een samen-
werking van organisaties die samen Oorlog en 
Vrijheid in Hilvarenbeek herdenken. Meer informatie 
vind je op www.oorlogenvrijheidhilvarenbeek.nl
Met dank aan Loogeerderij Beek&Ko, Groot Loo  7a 
voor het bedenken van de route. 

De kern van Hilvarenbeek werd bevrijd op 4 oktober 1944. 
Voor de families die woonden op het Groot Loo was de oorlog 
echter nog niet voorbij. Tot 27 oktober 1944 lag hier een 
frontlinie en werd er fel gevochten. Vooral in de bossen zijn 
daar nog sporen van te vinden. 

Geniet van deze wandeling door gevarieerd gebied, waarbij 
je ook langs een aantal vennen komt die met hun specifieke 
planten en dieren zeker de moeite van het bezoeken waard 
zijn.  Je start op de Vrijthof, waar de Feniks staat met de 
namen van 25 oorlogsslachtoffers. 

hilvarenbeek

69

68

92

95
94

93

45

40

46
47

48

67

97
96

65

11

42
01

43

5

96
97

58

10

12

60

44
49

6

59

14

98

99

16

13

8015

95

93

40

46

97
96

65

11

42
01

43

10
49

98

46

40

93

95

98

96
65

97

11
10

49

1
42

43
HILVARENBEEKHILVARENBEEK

GOIRLEGOIRLE

GROTEGROTE
VOORTVOORT

WESTERWIJKWESTERWIJK

BREEHEESBREEHEES

GORPGORP

KLEIN LOOKLEIN LOO

GROOT LOOGROOT LOO

TijvoortTijvoort

BEEKSEDIJK

BEEKSEDIJK

PO
P

P
E

LS
E

W
E

G

PO
P

P
E

LS
E

W
E

G

P
R

O
V

IN
C

IALE
W

EG

P
R

O
V

IN
C

IALE
W

EG
T

IL
B

U
R

G
S

E
W

E
G

T
IL

B
U

R
G

S
E

W
E

G

GOIRLESEDIJK

GOIRLESEDIJK

K
A

S
TE

E
LS

T
R

.

K
A

S
TE

E
LS

T
R

.

Nestven

Roodloop

D
e

H
ilver

Ni
eu

we
Le

y

R
ov

erts
e

Lei
j

Weetje

De familie Van Puijenbroek 
bouwde drie schuilkelders op 
landgoed Gorp en Roovert 
maar zover bekend zijn 
ze nooit als schuilkelder 
gebruikt door de familie. In 
de grote bunker (3) heeft de 
familie een tijdje kostbare 
spullen uit het ouderlijk huis 
Huize Anna opgeborgen toen 
er gevaar dreigde.

Later is de schuilkelder 
gebruikt als kleedkamer 
voor de voetbalvereniging 
die toentertijd op die velden 
speelden. 

Na de oorlog is de bunker ach-
ter de Grote Hoef (1) een tijd 
lang gebruikt geweest om de 
appeloogst van fruithoef de 
Braackens te bewaren (donker 
en koud). 
De schuilkelders hebben 
dezelfde opbouw, gemetselde 
muren met een rond dak van 
steen waarop golfplaten zitten. 
Er zijn nog enkele andere 
kuilen en een soort keldertjes 
o.i.d gevonden die lijken op 
schuilkeldertjes maar evengoed 
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informatie

informatie bij Schuilkelders en Vennen

1. Vertrek vanaf Hilvarenbeek Infopunt en loop via wandelknooppunten 57, 
58 en 43 naar het Groot Loo. Vervolg deze weg tot aan de bosrand van 
Landgoed Gorp & Roovert.

2. Aangekomen bij de  bosrand neem je het eerste pad met slagboom links.
3. Daarna 1e pad rechtsaf.
4. Bij T-splitsing linksaf.
5. 2e pad rechts, volgen tot knooppunt 40.
6. Bij knooppunt 40 rechtsaf.
7. Einde weg links asfaltweg op.
8. Voorbij “kasteeltje” (Jachthuis) rechtsaf.
9. Voorbij woning “Grote Hoef” (aan de linker kant) 1e pad 

linksaf (slagboom).
10. Na +/- 150 meter 1e bospad rechts  (beetje onopvallende ingang).
11. Na +/- 175 meter staat aan de linkerkant van het pad een beukenboom, 

daar ligt de 1e schuilkelder ongeveer 20 meter achter. Toegang is 
afgesloten met stalen hek.

12. Vervolg nu het bospad weer.
13. Einde pad rechts.
14. Bij de kruising linksaf.
15. Bij knooppunt 95 rechtsaf.
16. Einde pad links. Dit pad volgen, dennenbosje rechts laten liggen en 

rechts aanhouden. Vlak voor de akker begint, ligt rechts een schuilkelder 
in het dennenbosje. 

17. Einde pad links en na 50 meter links het pad nemen tussen de 
rododendrons.

18. Einde pad bij T-splitsing links.
19. Bij het verlaten van het bos (zicht op akkerveld rechts 

en het ven links), kun je het Haneven bewonderen. Je 
loopt  tussen de rododendrons naar  het water.

20. Vervolg daarna het pad. Bij kruispunt rechtsaf de 
verharde weg op.

21. Bij knooppunt 65 rechts het zandpad op. Hier kun je 
ook linksaf voor een tussenstop naar boerderijcamping Breehees voor 
een natje en een droogje, de enige horecagelegenheid op deze route. Kijk 
voor openingstijden op bezoekhilvarenbeek.nl; buiten het seizoen zijn er 
beperkte openingstijden. 

LET OP: het is niet de bedoeling om van de paden af te gaan om 
dichter bij de schuilkelders te komen. Sommige kelders zijn af-
gesloten en teruggegeven aan de natuur. Houd je aan de regels 
en geniet van deze mooie wandeling. 
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informatie

informatie bij Schuilkelders en Vennen

22. Aan dit pad nader je het Bankven aan de linkerkant van de weg.
23. Voorbij een boom met witte pijl en de letters SAV eronder schuin links 

een smal pad in.
24. Volgen tot je het Bankven links duidelijk ziet liggen (betonbankjes aan de 

oever).
25. Loop van het ven af naar de verharde weg. Steek het fietspad over en sla 

linksaf de weg op.
26. Voor de akker rechts af, het zandpad op. Volgen tot slagboom, hier achter 

is de schoorsteen van de 3e schuilkelder te zien.  
In  de  Tweede  Wereldoorlog  is  een  schuilkelder  aangelegd  in  een  
hout-  of  stuifwal,  aan  de  rand  van een kleine akker, vlakbij het 
pompgebouwtje om water van het landgoed 
naar de textielfabriek in Goirle te laten stromen. 
Het  segmentvormige  tongewelf  van  de  kelder  
meet 4 bij 10 meter en bestaat uit één ruimte. De 
schoorsteen  bevat  vier  ijzeren  pijpen.  

27. Ga terug naar de slagboom (je staat nu met de 
rug naar schuilkelder).

28. Ga nu linksaf (dus een stukje retour route).
29. Daarna 1e pad linksaf.
30. Bij de Y-splitsing links.
31. Bij de slagboom rechts.
32. Bij kruising linksaf, de verharde weg op.
33. Bij knooppunt 96 links (tussen paaltjes afrastering door). Volg de 

knooppunt pijltjes tot knooppunt 97.
34. Bij knooppunt 97 rechts tussen de weilanden door.
35. Einde pad links. Aan de rechterkant zie je het 

Nestven liggen. Je kunt ook rechtsaf om het 
Nestven heen, neem dan het eerste grote pad links 
tot aan knooppunt 11 en loop daar rechtdoor.

36. Bij de t-splitsing rechts. Het Nestven blijft 
nog aan je rechterkant, links kijk je uit over de 
weilanden richting Hilvarenbeek met in de verte de 
karakteristieke “Bikse Toren”.

37. Bij knooppunt 11 linksaf.
38. Bij knooppunt 10 rechtdoor richting knooppunt 49.
39. Bij knooppunt 49 kun je rechtsaf door het, vaak drassige, weiland via 

knooppunten 1- 42 - 43 naar het Groot Loo. 
OF 
Bij knooppunt 49 via knooppunten 44-43 naar het Groot Loo.

40. Loop via knooppunten 58 en 57 richting knooppunt 56. Je staat nu weer 
op de Vrijthof.
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32. Bij kruising linksaf, de verharde weg op.
33. Bij knooppunt 96 links (tussen paaltjes afrastering door). Volg de 

knooppunt pijltjes tot knooppunt 97.
34. Bij knooppunt 97 rechts tussen de weilanden door.
35. Einde pad links. Aan de rechterkant zie je het 

Nestven liggen. Je kunt ook rechtsaf om het 
Nestven heen, neem dan het eerste grote pad links 
tot aan knooppunt 11 en loop daar rechtdoor.

36. Bij de t-splitsing rechts. Het Nestven blijft 
nog aan je rechterkant, links kijk je uit over de 
weilanden richting Hilvarenbeek met in de verte de 
karakteristieke “Bikse Toren”.

37. Bij knooppunt 11 linksaf.
38. Bij knooppunt 10 rechtdoor richting knooppunt 49.
39. Bij knooppunt 49 kun je rechtsaf door het, vaak drassige, weiland via 

knooppunten 1- 42 - 43 naar het Groot Loo. 
OF 
Bij knooppunt 49 via knooppunten 44-43 naar het Groot Loo.

40. Loop via knooppunten 58 en 57 richting knooppunt 56. Je staat nu weer 
op de Vrijthof.
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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 17,5 km

op ontdekking

langs schuilkelders
en vennen
75 jaar vrijheid

*1000000001464*
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