
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:
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RSV Wilhelmina is opgericht in 1928 en heeft een 
lang verleden. De eerste ruiters -dames mochten 
vanwege een kerkelijk verbod nog niet deelnemen- 
waren jonge mannen, vooral boeren. Daarna 
volgden de vrouwen en de “burgerij” en werd de 
paardensport in Hilvarenbeek populair.  

Na verloop van tijd werd een ponyclub voor 
kinderen opgezet, te herkennen aan de rode caps. 
Nu is het een vereniging voor iedereen met pony’s 
en paarden. Ook is er een clubje met menners. Deze 
wandelroute is ontstaan door een samenwerking 

van RSV Wilhelmina en Hilvarenbeek Infopunt. 
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Deze wandeling werd in oktober 2021 uitgezet door 
ruitersportvereniging Wilhelmina. Om ook nadien nog 
te kunnen genieten van deze mooie route door een zeer 
gevarieerd gebied, is deze beschrijving gemaakt. Onderweg 
kom je langs diverse punten waar iets bijzonders over te 
vertellen is. Die punten zijn genummerd op de kaart. 

Je wandelt door open velden en door bossen. Ook kom 
je langs het Nestven met bijzondere vegetatie en een 
veld met grondbijen.  Startpunt is bij de rijhal van de 
ruitersportvereniging, Goirlesedijk 7 in Hilvarenbeek. Daar 
kun je ook parkeren. 
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• Vertrek vanaf het parkeerterrein rechtsaf het Biedonkenpad op.
• Ga het eerste pad rechts in en volg dit langs de Roodloop.
• Ga rechtsaf op de kruising, ga op de volgende kruising linksaf.
• Ga bij wandelknooppunt 49 linksaf en volg het pad tot knooppunt 

1. 
• Ga bij knooppunt 1 rechtsaf de verharde weg op, loop voorbij 

knooppunt 46 en ga dan het eerste bospad rechts in. 
• Neem het tweede pad naar rechts, je komt bij knooppunt 48.
• Daar ga je links en dan eerste pad naar rechts. Ga bij de open plek 

links de trimbaan op. 
• Volg de trimbaan, steek drie keer een pad over en ga het vierde 

pad rechts op.
• Bij de tweede kruising ga je rechts, als je aan je linkerhand een 

picknickbank ziet, ga je voor de bank links het smalle pad op. 
• Volg dit pad tot het einde, aan je linkerhand zie je het Nestven. 
• Je komt uit op een breder pad, sla rechtsaf en op de kruising bij 

knooppunt 11 ga je naar links. 
• Loop tot knooppunt 10 en ga rechtdoor richting 49. Hier loop je 

een stukje hetzelfde pad als op de heenweg. 
• Blijf dit pad alsmaar rechtdoor volgen, tot aan de Goirlesedijk. 
• Sla rechtsaf en loop een stukje langs het fietspad tot aan het par-

keerterrein bij de rijhal van Wilhelmina. Je bent weer bij het start-
punt aangekomen. 
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• Vertrek vanuit het terrein van de ruitersportvereniging en ga via het 
Biedonkpad naar het laaggelegen pad parallel aan de schitterende 
beek de Roodloop die ontspringt op de Rovertse heide. Links zie je 
de fruittuin die door vrijwilligers van het B-Team is aangeplant en 
waar de fruitbomen nu al vrucht dragen. Hier vind je peren-, appel- 
en notenbomen en wat verschillende druivensoorten. Mens en dier 
mogen van het fruit genieten. Ook zijn er pronkbonen gezaaid die 
door de vlechtwerken heen groeien.

• Verder wandelend kom je bij het Kooystraatje. Deze naam verwijst 
naar de vroegere eendenkooien die hier waren om eenden te vangen.

• Daarna kom je bij het gegraven ven De Roodloop. Dit ven ligt nog 
1,50m hoger dan de weg bij herberg den Hemel! Deze hoek grond was 
vroeger zo laaggelegen dat men het hooi er met de hand vanaf moest 
dragen omdat paard en wagen zover wegzakten dat het ondoenlijk 
was. De afwatering is nu beter. De Roodloop gaat tegenwoordig  
onder de Tilburgseweg door en komt uit in het Spruitenstroompje.                                                                                 
We vervolgen onze weg naar minicamping het Achterste Loo.

• Op het Groot Loo aangekomen tref je drie boerderijen aan met 
gelijke naam: boerderij Bierkens die de naam Heimolen draagt, 
boerderij Ketelaars en tenslotte boerderij Stevens,  ook voorzien 
van de naam Heimolen. 

• Deze naam stamt uit de tijd dat verderop een molen stond (nu is 
er nog een lichte zandverhoging links van het pad die daar naar 
verwijst). Deze molenaar had ver uitzicht. Als de molenaar in het 
Belgische  Poppel stopte met malen en draaien vanwege komend 
slecht weer kon de molenaar van de Heimolen dat zien en zijn molen 
alvast stilzetten. Telefoons waren er nog niet. 

• Als je net in het bos bent, zie je links de Galgheuvel. Die lag tussen 
Groot en Klein Loo. Op deze heuvel stond volgens overlevering een 
galg waar terechtgestelde mensen werden opgehangen. Zo in het 
zicht diende het ter preventie voor voorbijgangers die via de grens 
uit België Nederland introkken. Het waarschuwde dat het beter was 
om niet van het spreekwoordelijke rechte pad af te gaan.
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LET OP: honden zijn welkom tijdens deze wandeling maar ze 
moeten aangelijnd zijn! Blijf op de paden en respecteer de 
natuur.
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• Via de trimbaan kom je in de gemeentelijke bossen. Links zie je 
een open veld. Hier zijn diverse wilde (grond)bijen actief. Door het 
B-Team wordt hier veel werk verzet. Wekelijks wordt hier gewerkt 
om alles zo te houden dat de daar aanwezige bijensoorten kunnen 
gedijen en zich permanent kunnen vestigen. Er zijn verschillende 
afgravingen gedaan. Er zijn rechte wanden gemaakt waarin veel 
ingangen van diverse bijenvolken te zien zijn.  Ook in de grond zie 
je gaatjes, wat ingangen zijn voor de bijen. In de wat gegroepeerde/
diverse heiplanten is vorig jaar een zeldzame leeuwerik gezien. En 
tot 30 à 35 jaar terug werd hier door RSV Wilhelmina geoefend! Een 
stukje historie van de vereniging in deze wandeltocht. 

• Vervolg de route en ga bij de picknickbank het paadje op langs het 
oorspronkelijke Nestven. Dit ven had geen bron en werd bevoorraad 
door water van diverse gegraven sloten in het omliggende gebied. 
Tussen de heide rond het ven zie je veel verschillende planten o.a.  
een vleesetende plant , de zonnedauw. Ook tref je er de moerasklauw 
aan, een zeldzaam klein plantje.  Er is ook wespennest gespot, (Franse 
kleine wesp) hangend aan twee grassprieten! Dit heidegebied wordt 
nu vrij gemaakt van bomen die er niet thuishoren om zo het heideveld 
weer terug te krijgen. Als het water in de omliggende stroompje te 
hoog komt wordt het water hier verzameld. 

• Vervolg je weg via het wandel- en ruiterpad en ga richting de 
Geul. Het pad gaat langs een drassig stuk land waar de Roodloop 
doorheen slingert. Via de Geul kom je langs Stoeterij De Gerdine 
Hoeve waar paarden worden klaargemaakt voor de export zoals 
naar China, Japan, Bali en Indonesië  

• Je komt uit bij het fietspad langs de Goirlesedijk, volg dat een stukje 
naar rechts tot aan het parkeerterrein en eindpunt van deze route.
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