wandelroute
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).

maak eens een ommetje door...

baarschot

Met volle bourgondische groet,

natuurgebied
de hertgang
ongeveer 12 km - verkorten mogelijk

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

*1000000001525*

BEZOEKHILVARENBEEK.nl

€ 1,50
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Met dit Ommetje Baarschot loop je voor een groot deel door
het fraaie bosgebied De Hertgang, onderdeel van landgoed
De Utrecht, en rondom Baarschot, de kleinste kern van
de gemeente Hilvarenbeek. Twee intussen verdwenen
watermolens langs de Reusel en een windmolen bevonden
zich op het grondgebied van Baarschot, van oudsher een
hechte agrarische gemeenschap.

Een uitgebreide wandelkaart met de knooppunten
is te koop bij Hilvarenbeek Infopunt. Daar zijn ook
de Ommetjes van de andere kernen te verkrijgen.
Deze wandeling is ongeveer 12 kilometer lang en
begint bij ‘t Behouwe Huys, Baarschotsestraat
10. De route kan ingekort worden tot 8 kilometer
door na knooppunt 63 door te steken naar 65. Ook
is het mogelijk de laatste lus weg te laten. Via de
knooppunten kan de route ook makkelijk verlengd
worden.
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De knooppunten van Ommetje Baarschot - De Hertgang:
46 - 44 - 45 - 62 - 63 - 66 - 67 - 50 - 51 - 65 - 45 - 44 - 46 49 - 48 - 43 - 46
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Je begint deze wandeling bij In de Brouwerij. Daar kun je ook
parkeren. Loop dan richting de Mariagrot, ga de brug over en
volg vanaf knooppunt 46 de route.
2. Loop via knooppunten 44 en 45 naar de Heikant.
3. Via knoopunten 62 en 63 loop je dan De Hertgang in. Bij
knooppunt 63 kun je de route verkorten door naar 65 te lopen. Wil
je dat niet, loop dan door naar knooppunt 66.
4. Vervolg de route via knooppunten 67, 50 en 51 naar knooppunt 65
tot je weer aan de rand van De Hertgang komt.
5. Via knooppunte 45 loop je door het Moleneind en door naar
knooppunt 46. Hier kun je eventueel teruglopen naar het
beginpunt maar de route gaat nog een stukje verder.
6. Loop via knooppunt 49 naar 48 waar je de romp ziet van De
Heibloem en de Reusel oversteekt waar vroeger de Achterste
Watermolen heeft gestaan.
7. Via knooppunt 43 kom je weer uit bij het startpunt en loop je het
kleine stukje naar In de Brouwerij.
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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.
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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.
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Je begint deze wandeling bij ‘t Behouwe Huys. Daar kun je ook
parkeren. Loop dan richting de Mariagrot, ga de brug over en
volg vanaf knooppunt 46 de route.
Loop via knooppunten 44 en 45 naar de Heikant.
Via knoopunten 62 en 63 loop je dan De Hertgang in. Bij
knooppunt 63 kun je de route verkorten door naar 65 te lopen. Wil
je dat niet, loop dan door naar knooppunt 66.
Vervolg de route via knooppunten 67, 50 en 51 naar knooppunt 65
tot je weer aan de rand van De Hertgang komt.
Via knooppunte 45 loop je door het Moleneind en door naar
knooppunt 46. Hier kun je eventueel teruglopen naar het
beginpunt maar de route gaat nog een stukje verder.
Loop via knooppunt 49 naar 48 waar je de romp ziet van De
Heibloem en de Reusel oversteekt waar vroeger de Achterste
Watermolen heeft gestaan.
Via knooppunt 43 kom je weer uit bij het startpunt en loop je het
kleine stukje naar ‘t Behouwe Huys.
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Of ga naar onze website.
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Een uitgebreide wandelkaart met de knooppunten
is te koop bij Hilvarenbeek Infopunt. Daar zijn ook
de Ommetjes van de andere kernen te verkrijgen.

Met dit Ommetje Baarschot loop je voor een groot deel door
het fraaie bosgebied De Hertgang, onderdeel van landgoed
De Utrecht, en rondom Baarschot, de kleinste kern van
de gemeente Hilvarenbeek. Twee intussen verdwenen
watermolens langs de Reusel en een windmolen bevonden
zich op het grondgebied van Baarschot, van oudsher een
hechte agrarische gemeenschap.

Deze wandeling is ongeveer 12 kilometer lang en
begint bij In de Brouwe rij, Baarschotsestraat
48. De route kan ingekort worden tot 8 kilometer
door na knooppunt 63 door te steken naar 65. Ook
is het mogelijk de laatste lus weg te laten. Via de
knooppunten kan de route ook makkelijk verlengd
worden.
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Je begint deze wandeling bij ‘t Behouwe Huys. Daar kun je ook
parkeren. Loop dan richting de Mariagrot, ga de brug over en
volg vanaf knooppunt 46 de route.
Loop via knooppunten 44 en 45 naar de Heikant.
Via knoopunten 62 en 63 loop je dan De Hertgang in. Bij
knooppunt 63 kun je de route verkorten door naar 65 te lopen. Wil
je dat niet, loop dan door naar knooppunt 66.
Vervolg de route via knooppunten 67, 50 en 51 naar knooppunt 65
tot je weer aan de rand van De Hertgang komt.
Via knooppunte 45 loop je door het Moleneind en door naar
knooppunt 46. Hier kun je eventueel teruglopen naar het
beginpunt maar de route gaat nog een stukje verder.
Loop via knooppunt 49 naar 48 waar je de romp ziet van De
Heibloem en de Reusel oversteekt waar vroeger de Achterste
Watermolen heeft gestaan.
Via knooppunt 43 kom je weer uit bij het startpunt en loop je het
kleine stukje naar ‘t Behouwe Huys.
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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.
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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.
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het fraaie bosgebied De Hertgang, onderdeel van landgoed
De Utrecht, en rondom Baarschot, de kleinste kern van
de gemeente Hilvarenbeek. Twee intussen verdwenen
watermolens langs de Reusel en een windmolen bevonden
zich op het grondgebied van Baarschot, van oudsher een
hechte agrarische gemeenschap.

Een uitgebreide wandelkaart met de knooppunten
is te koop bij Hilvarenbeek Infopunt. Daar zijn ook
de Ommetjes van de andere kernen te verkrijgen.
Deze wandeling is ongeveer 12 kilometer lang en
begint bij ‘t Behouwe Huys, Baarschotsestraat
10. De route kan ingekort worden tot 8 kilometer
door na knooppunt 63 door te steken naar 65. Ook
is het mogelijk de laatste lus weg te laten. Via de
knooppunten kan de route ook makkelijk verlengd
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Je begint deze wandeling bij ‘t Behouwe Huys. Daar kun je ook
parkeren. Loop dan richting de Mariagrot, ga de brug over en
volg vanaf knooppunt 46 de route.
Loop via knooppunten 44 en 45 naar de Heikant.
Via knoopunten 62 en 63 loop je dan De Hertgang in. Bij
knooppunt 63 kun je de route verkorten door naar 65 te lopen. Wil
je dat niet, loop dan door naar knooppunt 66.
Vervolg de route via knooppunten 67, 50 en 51 naar knooppunt 65
tot je weer aan de rand van De Hertgang komt.
Via knooppunte 45 loop je door het Moleneind en door naar
knooppunt 46. Hier kun je eventueel teruglopen naar het
beginpunt maar de route gaat nog een stukje verder.
Loop via knooppunt 49 naar 48 waar je de romp ziet van De
Heibloem en de Reusel oversteekt waar vroeger de Achterste
Watermolen heeft gestaan.
Via knooppunt 43 kom je weer uit bij het startpunt en loop je het
kleine stukje naar ‘t Behouwe Huys.
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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.
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informatie
Vanaf het startpunt bij ‘t Behouwe Huys loop
je richting de Mariagrot. Deze is na de Tweede
Wereldoorlog in 1945 door de Baarschotse
bevolking gebouwd van zwerfstenen uit landgoed
De Utrecht, uit dankbaarheid voor het feit dat
er in Baarschot geen oorlogsslachtoffers zijn
gevallen. Ga de brug over (bekijk de brugleuning,
naar een ontwerp van Ton Derks met diverse
details uit het dorp) en volg vanaf knoopunt 46
de route.

informatie

Loop over het graspaadje langs de Reusel. Op nummer 4 en 5 zie je twee
monumentale Kempische langgevelboerderijen. Je loopt nu door de Heikant,
vanouds een agrarische buurtschap die de laatste jaren sterk veranderd
is. Door beëindiging van veel boerenbedrijven wordt het landschap nu
voornamelijk gedominineerd door boomkwekerijen. Ga aan het einde van de
verharde weg natuurgebied De Hertgang in. Dit gebied maakt deel uit van
Landgoed De Utrecht, in totaal ca. 2500 ha groot. Het riviertje De Reusel
meandert nog als vanouds door dit gemengde bosgebied.
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Landgoed De Utrecht, in totaal ca. 2500 ha groot. Het riviertje De Reusel
meandert nog als vanouds door dit gemengde bosgebied.

Hier kun je de route verkorten door via knooppunt
63 naar 65 te lopen. De lange route loopt van
knooppunt 63 naar 66 en verder. Volg de verharde
weg, waarbij je halverwege het riviertje weer
oversteekt. Via de verharde Prins Hendriklaan
passeer je kampeerboederij De Kievit tot je weer
aan de rand van De Hertgang komt.

Hier kun je de route verkorten door via knooppunt
63 naar 65 te lopen. De lange route loopt van
knooppunt 63 naar 66 en verder. Volg de verharde
weg, waarbij je halverwege het riviertje weer
oversteekt. Via de verharde Prins Hendriklaan
passeer je kampeerboederij De Kievit tot je weer
aan de rand van De Hertgang komt.

Je loopt nu door het Moleneind. De naam zegt het al: hier stond vroeger de
Achterste Watermolen, bij de brug over de Reusel. Vanaf de vijftiende eeuw
tot het midden van de negentiende eeuw werd hier de waterkracht van de
Reusel benut om een molenrad in beweging te krijgen.

Je loopt nu door het Moleneind. De naam zegt het al: hier stond vroeger de
Achterste Watermolen, bij de brug over de Reusel. Vanaf de vijftiende eeuw
tot het midden van de negentiende eeuw werd hier de waterkracht van de
Reusel benut om een molenrad in beweging te krijgen.

Het gedeelte dat je nu loopt, door de Gijselstraat
en de Esbeeksedijk, heb je al een keer afgelegd
en leidt je terug naar het beginpunt van dit
Ommetje. Je kunt hier eventueel stoppen, maar
de route loopt nog verder richting knooppunt
49. In het bosgebiedje links, het z.g. Van der
Lindensbos, bevindt zich de Bolster, de blokhut
van Jong Nederland uit Diessen.
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Het gedeelte dat je nu loopt, door de Gijselstraat
en de Esbeeksedijk, heb je al een keer afgelegd
en leidt je terug naar het beginpunt van dit
Ommetje. Je kunt hier eventueel stoppen, maar
de route loopt nog verder richting knooppunt
49. In het bosgebiedje links, het z.g. Van der
Lindensbos, bevindt zich de Bolster, de blokhut
van Jong Nederland uit Diessen.
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Je passeert ook de romp van de voormalige korenmolen de Heibloem waar
van 1825 tot 1953 graan werd gemalen. Het is nu een (vakantie)woning. Na
het (voorzichtig) oversteken van de Tongerlose weg, de doorgaande weg van
Diessen naar Baarschot, kom je in de Watermolenweg
voorbij twee fraai gerestaureerde woonboerderijen.
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Achter de eerste boerderij rechts kun je in de
zomermaanden regelmatig roofvogeldemonstraties
bijwonen. En de straatnaam zegt het opnieuw: ook
hier stond vroeger een watermolen. Van deze Voorste
Watermolen is niets meer over, maar tot 1851 stond
hij op de oostelijke oever (over de brug).
Rechts van de brug werd het water opgestuwd,
waardoor de weilanden onder water kwamen te
staan. In 1851 werd op de westoever een nieuwe
molen gebouwd, De Keizer genaamd. Dit was een
watervluchtmolen: als er niet met waterkracht kon
worden gemalen dan kon er op de wind gemalen
worden via de wieken. In de zomermaanden was dat
regelmatig het geval, de weilanden konden niet onder
water gezet worden omdat
het vee in de wei stond. In 1885 stortte de molen in
en de eenvoudige watermolen die hem verving, bleef
nog tot 1921 in bedrijf.
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Via de Van Dijcklaan en de Baarschotsestraat kom je
weer bij het beginpunt en is je Ommetje Baarschot
voltooid!
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wandelroute
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).

maak eens een ommetje door...

baarschot

Met volle bourgondische groet,

natuurgebied
de hertgang
ongeveer 12 km - verkorten mogelijk

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

*1000000001525*

BEZOEKHILVARENBEEK.nl

€ 1,50
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