Riethoven - Luyksgestel
“De zon tegemoet”

19,8 km Riethoven Bergeijk

14
WANDELEN
IN BERGEIJK

Luyksgestel

Startpunt: Boutique hotel Lytel Blue, Molenstraat 1,
Riethoven
Eindpunt: De Drie Linden, Rijt 2, Luyksgestel.
▪	
Ga met je rug naar de voordeur van Lytel Blue
rechtdoor de weg links van de kiosk.
▪	Even verder de weg rechtdoor blijven volgen. Bij
kruising rechtdoor, Heiereind.
▪	Blijf de klinkerweg rechtdoor volgen. U passeert
Heierhof.
▪	Bij huisnummer 15 rechtsaf FKP 03.
▪	Bij bank Y-splitsing links aanhouden.
▪	Blijf het zandpad rechtdoor volgen en steek het
grindpaadje rechtdoor over. Blijf dit slingerende
zandpad volgen.
▪	Bij lager gelegen stuk akkerland kruising van zand
paden rechtdoor richting WKP 25. Blijf dit zandpad
volgen tot u in het gehucht Braambos komt bij WKP
25. Ga hier rechtsaf naar WKP 7 klinkerweg.
▪	Steek de rotonde rechtdoor over. FKP 04 volgen
fietspad links van de weg. Na 100 meter passeert u
het bebouwde kom bord van Westerhoven.
▪	Na huisnummer 21 linksaf, Loverensedijk.
▪	Ga tegenover de Valentinuskapel door het klaphek
en blijf het paadje volgen.
▪	Ga via de houten brug over de Keersop en blijf het
paadje volgen.
▪	Ga door het volgende klaphek rechtsaf over de
brug en meteen na de brug linksaf.
▪	In de bocht stroomt de Beekloop in de Keersop. Ga
over de ijzeren brug en linksaf rode pijl.
▪	Na 20 meter rechtsaf rode pijl. Asfaltweg linksaf.
Negeer weg rechts Eeuwselsedijk.
▪	
Na 30 meter voor de brug rechtsaf zandpad
volgen. Blijf dit zandpad rechtdoor volgen met
sloot aan linkerhand. Negeer zandpad rechts.
▪	
Bij bocht naar rechts, ga rechtdoor, rode pijl
“Ommetje Ganzenbroek” volgen. Na 30 meter
Y-splitsing links aanhouden, rode pijl blijven volgen.
▪	Na enige tijd negeer klaphekje links.
▪ Na 100 meter na smalle doorgang met links en rechts
prikkeldraad, steek het grasveld schuin rechts over,
via een smal paadje, naar klaphek en infobord.

▪	Ga door het klaphek en linksaf rode pijl.
▪	Na 30 meter rechts over houten brug door klaphek
en linksaf. U verlaat de rode pijl route.
▪	Bij asfaltweg linksaf over brug Beekloop. Na ca.
100 meter rechtsaf zandpad, gele pijl.
▪	
Blijf dit zandpad 1,5 km rechtdoor volgen tot
asfaltweg.
▪	Bij asfaltweg rechtdoor oversteken en fietspad
rechtsaf.
▪	Volg dit fietpad tot bank en WKP 86, ga linksaf 84.
▪	Na 40 meter rechtsaf gele pijl klein paadje in.
▪	Blijf dit paadje langs de Beekloop rechtdoor volgen
tot infobord Beekloop.
▪	Ga rechtsaf over twee bruggen en meteen
linksaf, vervolgens bocht naar rechts en na
40 meter linksaf klein paadje in.
▪	Fietspad linksaf.
▪	Vijfsprong bij bank schuin links zandpad evenwijdig
aan fietspad volgen.
▪	Bij fietspad links aanhouden.
▪	Bij bocht naar rechts ga rechtdoor bospad langs
slagboom.
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▪	Voor bankje en gedenkteken bocht naar links en
weer meteen bocht naar rechts.
▪	
Blijf dit bospad rechtdoor volgen (soms kun je
links bij de Pastoorweijer de vijvers bekijken).
▪	
Y-splitsing links aanhouden. Houd dit pad aan
tot asfaltweg deze voorzichtig oversteken en
fietspad linksaf.
▪	Na houten brug rechtsaf zandpad in met aan uw
rechterhand de Beekloop. Blijf dit zandpad geruime
tijd volgen.
▪	Bij brug en WKP 12 rechtdoor naar WKP 10.
▪	WKP 10 rechtsaf zandpad naar WKP 13.
▪	
Bij zitbank meteen na houten brug rechtsaf en
volg het paadje langs de hoge bomen.
▪	Einde paadje volg grindpad rechtdoor, dus niet
naar de boerderij.
▪	
T-splitsing (straatnaambordje Woeste Polder 9)
linksaf.
▪	Driesprong rechtdoor fietspad en half verhard
zandpad.

▪	
Driesprong bij witte brugleuningen rechtdoor,
FKP 25.
▪	Asfaltweg rechtsaf en meteen over de brug
linksaf fietspad FKP 25.
▪	Bij brug en paddenstoel rechtsaf, FKP 87.
▪	Asfaltweg geruime tijd volgen WKP 43 rechtdoor
WKP 78.
▪	Berkenpad linksaf gele pijl, ga over de brug en volg
dit zandpad dat later asfaltweg wordt.
▪	T-splitsing rechtsaf. Even verder loopt u de be
bouwde kom van Luyksgestel binnen.
▪	Einde Schatersdijk rechtdoor oversteken en
linksaf, Dorpstraat.
▪	Na bakkerij van Heeswijk rechtsaf, Doolhof.
▪	Einde rechtsaf en na 10 meter linksaf klein paadje
tussen beukenhagen door.
▪	Ga rechtdoor richting kiosk met in de hekken de 14
iconen van Luyksgestel en vervolgens klinkerpaadje
links.
▪	Bij Mariagrot en twee bankjes rechts aanhouden.
▪	Bij weg rechtsaf richting kerktoren en eindpunt De
Drie Linden. ▪

Deze route maakt deel uit van de
serie ‘Wandelen in Bergeijk’.
Stuk voor stuk afwisselende wandelingen die u laten kennismaken
met de lommerrijke bossen, vennen, snelstromende riviertjes en
interessante bouwwerken die de
gemeente rijk is. Laat u verrassen
door de groene omgeving en de
interessante historie.
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