
OP PAD IN HET LAND VAN DE HILVER – 17 KM 
 

 
 

Seniorenvereniging Loon op Zand gaat op deze woensdag 2 
november voor een nieuwe dagwandeling op pad in het Land 
van de Hilver door de ommelanden ten westen van Hilvaren-
beek en over de Roovertsche Heide. Er melden zich weer 15  
enthousiastelingen, die om 8.45 uur vanaf De Wetering rich-
ting Hilvarenbeek vertrekken. Charles heeft voor deze wan-
deldag een gevarieerde wandeling uitgezet door het coulis-
selandschap, langs kleine beekjes, door bos en heidegebied. 
Een route, die bijna helemaal over het gemarkeerde wandel-
routenetwerk van VisitBrabant loopt. 
 

 
 

We starten onze wandeling aan het Vrijthof bij de dorpsbrou-
werij De Roos en wandelen langs een voormalige sigaren-
fabriek naar het buitengebied van kleine buurtschap Groot 
Loo. Over  de Loose Akkers en langs het beekje de Roodloop 
brengt de route ons over smalle paadjes in de richting van het  
Nestven. Met een omtrekkende beweging rond het bijna leeg-
staande ven wandelen we door het aangrenzende bos naar 
een picknickplek. Hier is het tijd voor een korte pauze. Dan 
gaat de route naar het bosgebied van Landgoed Gorp en Roo-
vert. Dit is voor een aantal van ons bekend terrein door een 
aantal wandelingen in het verleden!  
 

 

Op dit traject komen we allereerst langs het pas onthulde 
oorlogsmonumen, waar een drietal Engelse soldaten op een 
landmijn zijn gereden en zijn omgekomen. Over een olifanten-
paadje komen we  aan de Roovertsche heide. Hier kronkelt de 
groengeel gemarkeerde route tussen de verschillende wandel-
knooppunten door het dichte bosgebied in de richting Esbeek. 
We komen langs het voormalige atelier van Andereas Schotel, 
waar we opnieuw een kleine pauze houden. Weer op weg gaat 
de route langs Camping De Spaendershost en passeren we 
een eeuwenoude imposante lindeboom.  
 

 
 

Net voor de eerste bebouwing aan de noordzijde van Esbeek 
slaan we linksaf langs de slootjes door het open landouw-
gebied. We wandelen voorbij aan een aantal boomkwekerijen. 
De route gaan naar de kleine buurtschappen Hoog Spul en 
Veldhoven door open landbouwgebied.  
 

 
 

Het laatste traject brengt ons met nog een enkele hindernis in 
de opgebroken Koestraat terug naar het Vrijthof in Hilvaren-
beek. Hier nemen we de tijd voor een gezellige nazit onder het 
genot van een fris biertje. De rondwandeling wordt nog eens 
nabesproken en iedereen verheugt zich al op de laatste wan-
deling van dit kalenderjaar.   
 

 
 

Charles Aerssens 

 


