
DE KRAAIENGAT ROUTE – 17 KM 
 

 
 

Het gezegde ‘April doet wat hij wil’ komt weer eens uit. als we 
na een paar prachtige weken voor onze maandelijkse wandel-
dag op 6 april de weersberichten moeten geloven. Er wordt 
melding gemaakt van een regenachtige en winderige dag! 
Toch vertrekken we vol goede moed naar Haaren. Hier heeft  
Charles een rondwandeling uitezet door het gebied dat gele-
gen is ten noorden van de Esschestroom tussen de Haaren en 
Esch met Ruysbossche Loop en Broekley. 
 

 
 
In Haaren aangekomen worden we door een vriendelijke juf-
frouw gewezen op het parkeerverbod. Ons vertrekpunt aan het 
Mgr. Bekkersplein is verboden terrein voor auto’s, maar een 
bord parkeerverbod is niet te bekennen. De auto’s krijgen een 
andere plek! Dan kunnen we vertrekken. Langs de St. Lamber-
tuskerk gaat de route meteen  door het Park Ruijbosch met de 
Ruysbossche Loop en wandelen we over het Broederspaadje 
richting de Belvertsche Akkers. In dit gebied heeft archeolo-
gisch onderzoek bewoning aangetoond uit Steentijd, Brons- 
en IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen. Door 
waterwingebied gaat de route naar het groene recreatiegebied 
en buurtschap Noenes. 
 

  

Door het coulisselandschap van Helvoirtsche Broek, waar we  
de Broekley oversteken, gaat de route naar het bosrijke gebied  
van het Kraaiengat ven. Het is voor ons een prima plek om de 
gebruikelijke groepsfoto op de gevoelige plaat vast te leggen!  
Het volgende traject brengt ons naar de Essche Stroom. Het 
volgende traject brengt ons over de onverharde Scheepers-
dijk door het buurtschap Witven naar de Kasteelse brug  over 
de Esschestroom. De dijk langs de Esschestroom is niet toe-
gankelijk  en dus gaat de route door het dorp.  
 

 
 

Voorinformatie heeft opgeleverd dat alle horecagelegenheden 
in Esch rond het middaguur nog gesloten zijn! Maar met de er-
varing van Charles weten we dat het terras van de Pannen-
koekenboerderij een beschut plekje uit regen en wind biedt. 
Voor iedereen een rustmoment voor een hapje en drankje uit 
de rugzak! Even bijkomen en op pad voor het laatste traject. 
 

 
 

We keren we terug naar de Esschestroom, waar we niet voor 
het modderige oeverpad door het beekdal kiezen! Even langs 
de Haarenseweg en dan gaat ons traject over de verharding 
van de De Ruiting langs Setersheike, waar we de markering 
van het Pelgrimspad en de Camino naar Santiago de Compos-
tella volgen. Na een doorsteek via de Belvertscheweg keren 
we over de Belvertsche Akkers terug naar het vertrekpunt in 
het centrum van Haaren, maar ook hier zonder horeca.  
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