
RONDOM HET BEEKDAL VAN DE RAAMSLOOP – 15 KM 

 
 

Voor de wandeldag van maart heeft Charles voor de trouwe 
wandelvrienden van SeniorenVereniging Loon op Zand een 
rondwandeling van 15 km door de Brabantse Kempen in het 
gebied rondom Hulsel gepland. De route zal gaan rondom het 
beekdal van de Raamsloop. In dit coulisselandschap liggen de 
beekdalen van de Raamsloop en de Rouwenbogtloop met hun 
karakteristieke beemdenlandschap, dat bestaat uit lange 
smalle percelen weide- en hooiland, omzoomd met heggen of 
houtwallen. Het oorspronkelijke kleinschalig karakter van ak-
kers en weiden is grotendeels verdwenen en heeft plaats-
gemaakt voor grotere landbouwpercelen. 
 

  
 

Met enkele afmeldingen treffen zich 14 enthousiasten wande-
laars om 8.45 uur bij De Wetering voor vertrek naar Hulsel. 
Voor de meeste een onbekende plek! Over een oude platte-
landsroute met kinderkopjes arriveren we in het landelijke 
Hulsel, waar we vanaf de parkeerplaats bij het dorpshuis en de 
inmiddels geslote dorpskerk op pad gaan. Langs de typische 
lintbebouwing verlaten we Hulsel en wandelen we in noorde-
lijke richting door het agrarische buitengebied. Een brede 
zandweg leidt ons naar een visvijver, vanwaar de route  door 
het buitengebied Braakhoek en Heikant naar het beekdal van 
de Raamsloop leidt.  
 

 

We wandelen een stukje langs de Raamsloop en steken dan 

door naar Lage Mierde. Aan de zuidzijde van lage Mierde 

loopt de route door het oude buurtschap Vloeieind met enkele 
monumentale langgevelboerderijen zuidwaarts.  
 

  
 

Als we de N269 zijn overgestoken komen we door het Pas-
toorsbosje en het natuurgebiedje De Mosbeemden. Zo berei-
ken we na onze ‘primitieve’ lunchpauze langs de picknickplek 
met infopaneel het bosgebied Molenheide. De boswerkzaam-
heden zorgen er voor moeilijk begaanbare bospaden. Het vol-
gende traject gaat na het oversteken van de weg naar Reusel 
door een bosgebiedje naar de Gildeweg, waar we opnieuw in 
het beekdal van de Raamsloop komen. 
  

 
 

De groengele markering van het wandelroutenetwerk leidt ons 
langs de Raamsloop en buigt dan af naar een schuilhut. Een 
prima plek voor een korte pauze en de gebruikelijke groeps-
foto. Over het asfalt gaat het op het volgende traject van de 
wandelroute in de richting van het buurtschap De Hoef.  
 

 
 

Voor de eerste huizen wandelen we linksaf tussen de velden 
door tot we weet aan de Raamsloop staan. Met de Raamsloop 
aan de linkerzijde wandelen we rechtsaf en hebben op het laat-
ste traject zicht op Hulsel. Nog een kleine kilometer en we zijn 
terug op het vertrekpunt. Hier strijken we neer in dorpshuis ‘t 
Drieske voor een gezellige nazit onder het genot van een 
drankje. 
 
Charles Aerssens  

 


