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In twee dagwandelingen hebben de trouwe wandelaars van 
Seniorenvereninging Loon op Zand het onlangs officieel ge-
opende Pauwelspad met veel enthousiasme verkend. Deze 
nieuwe wandelroute door het Landschapspark Pauwels is een 
brede strook nieuwe natuur in ontwikkeling, gelegen in een bij-
zonder landschap ten zuiden van de Loonse en Drunense Dui-
nen en ten noorden van de Gemeente Tilburg. We wandelen 
er door de ommelanden tussen Loon op Zand, Tilburg, Berkel-
Enschot en Biezenmortel. Het is een unieke natuuromgeving 
van bossen, weilanden, boerenakkers, de Leemkuilen bij 
Udenhout, het moerasgebied van Natuurgebied De Brand, het 
beekdal van de Zandleij en het stuifzand van de Loonse en 
Drunense Duinen.  
 

 
 

Dit Pauwelspad ontleent zijn naam aan edelman Pauwels van 
Haestrecht, die in 1387 de rechten op de Heerlijkheden Tilburg 
en Loon op Zand in onderpand krijgt van Hertogin Johanna van 
Brabant en daarmee ook het kasteel van Loon op Zand. Deze 
verrassende rondwandeling is gerealiseerd op initiatief van het 
Witte Kasteel in Loon op Zand, de Stichting Nieuwe Warande 
en het landelijke Wandelnet. Daarnaast hebben de grondeige-
naren, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, de Waterschap-
pen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-
Brabant, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Staats-
bosbeheer een bijdragen geleverd om het Pauwelspad moge-
lijk te maken. Het traject kilometer loopt vooral over onverhar-
de paden en wegen van het aangepaste groengeel gemar-
keerde wandelroutenetwerk van VisitBrabant, waar natuur, 
landbouw, recreatie, water en cultuurhistorische elementen 
samenkomen en in ontwikkeling zijn. 

 

Vanuit Loon op Zand gaat het Pauwelspad 
allereerst langs het Witte Kasteel naar de 
markante educatieve boerderij Pauwelshoe-
ve. Vandaar steken we via het kleine buurt-
schap Vijfhuizen door naar het hart van 
Landschapspark Pauwels. We wandelen er  
over landelijke paden met bloemrijke ber-
men door het open agrarisch coulisseland-
schap van de Zwaluwenbunders en het oude 
buitengebied Nieuwe Warande. Aangeko-
men in Berkel-Enschot gaat de route door de 
nieuwebouwwijk Koningsoord, waar het 
voormalige Trappistinnenklooster Konings-
oord een publieke functie heeft gekregen. 
Door Berkel verloopt het Pauwelspad rich-
ting buurtschap Brem naar de zuidkant van 
Udenhout. Bij de rotonde steken we over en 
dan gaat het over de Haarensebaan door 
Natuurgebied De Leemkuilen. Het volgende 
traject leidt over Landpark Assisië naar het 
aan de overzijde van de spoorlijn gelegen 
dorp Biezenmortel.  Door het buitengebied 
wandelen we naar het beekdal van de Zand-
leij en Zandkantse Leij.  

 

 
 

Beide waterlopen stromen langs de oude boskern Hoornman-
ken Tiend en door het natuurgebied De Brand. Het Pauwels-
pad steekt door naar Nationaal Park Loonse en Drunense Dui-
nen waar we door het bos- en struifzandgebied naar Bos en 
Duin wandelen. Op het laatste traject gaat de route in 
westelijke richting langs heidevelden, stuifzand en bosgebied 
terug naar Loon op Zand, waarbij de route langs de Kerkenak-
ker voert, waar eens het dorp is ontstaan. 
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