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Naam type km onverhard in %

   1. De Dullaertroute rondwandeling 14,5 65 15

  2. Baardwijkse Overlaat-

 route rondwandeling 12 85 23

  3. Rondje Giersbergen rondwandeling 7 99 31

  4. De Loonse Duinenroute rondwandeling 15 100 39

  5. Landgoed Huis ter 

 Heide route rondwandeling 11 80 47

  6. Moerenburgroute rondwandeling 11 65 55

  7. Ommetje Moergestel rondwandeling 12,5 80 63

  8. De Biestse Gemeyntroute rondwandeling 16 80  71

  9. De Bockenreyderroute rondwandeling 10 80 79

10. Landgoed Gorp en 

 Roovertroute  rondwandeling 13 90 87

11. Hei en Leijroute rondwandeling 12 90 95

12. De Alphensche Bergen-

 route rondwandeling 13 85 103

13. De Strijbeekse Heideroute  rondwandeling 9,5 100 111

14. Door boswachterij Dorst rondwandeling 12 90 119

15. De Vrachelse Heideroute rondwandeling 10 85 127
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WANDELNETWERK NOORD-BRABANT:
Het Noord-Brabantse wandelnetwerk bestaat sinds 2013. 
Noord-Brabant is daarmee de eerste en tot nu toe enige provincie in 
Nederland met een uniform oppervlakte dekkend wandelnetwerk, 
dat digitaal en op kaarten beschikbaar is. Het sluit naadloos aan op 
het wandelnetwerk van onze zuiderburen! Op de digitale kaart en 
8 wandelkaarten, schaal van 1:40.000, is ook het type ondergrond 
weergegeven. Verharde paden, onverharde paden en laarzenpaden 
hebben elk een eigen aanduiding en de knooppunten zijn duidelijk 
aangegeven. De groengele markeringen in het veld wijzen de weg 
van knooppunt naar knooppunt. Je hoeft alleen de nummers van de 
route bij je te hebben of te onthouden. Het nummer van een knoop-
punt staat bovenaan een vierkante paal, op elke zijde. Daaronder 
staan op twee of meer paalkanten vierkante groengele genummerde 
bordjes met pijlen. Deze bordjes verwijzen naar andere knooppunt-
nummers in de buurt. Tussen de knooppunten wordt de wandelaar 
regelmatig door stickers of groengele bordjes de goede richting ge-
wezen. De enige wandelroute, die deels over Belgisch grondgebied 
loopt, heeft een eigen soortgelijke knooppuntmarkering. 
Op een groot aantal locaties staan informatiepanelen met overzichts-
kaarten. Zo krijg je een goed beeld van de paden en knooppunten in 
de buurt. De rondwandeling is vaak op elk knooppunt aan te passen 
en daarmee te verkorten of te verlengen. Het wandelnetwerk biedt 
dus een maximum aan flexibiliteit.
Het beheer en onderhoud van het wandelnetwerk wordt gedaan 
door Routebureau Brabant met de hulp van ruim 250 vrijwilligers. 

Zelfs een kind kan de 
weg vinden!
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81DE BOCKENREYDERROUTE

Start- en eindpunt

 Herberg ‘In den Bockenreyder’, Dunsedijk 3, 5085 ND Esbeek

Lengte

 10 km

Onverhard

 90%

Parkeren

 Parkeerplaats Herberg In den Bockenreyder, Dunsedijk 3, 5085 ND Esbeek.

Wanneer

 Hele jaar

Honden

 Aan de lijn

Openbaar vervoer

  Niet bereikbaar met het openbaar vervoer

Horeca

 Herberg ‘In den Bockenreyder’, Dunsedijk 3, 5085 ND Esbeek

 www.indenbockenreyder.nl

Bijzonderheden

 Aan de achterzijde van het terras, bij de houtgesneden bok, moet je de  

 groengele markering oppikken en linksaf de rondwandeling beginnen naar  

 KNP55!

Deze rondwandeling maakt gebruik van het Wandelroutenetwerk VisitBrabant
(groengele markering).  

Routebeschrijving via knooppunten:

50 51 65 45 62 63 66 02 01 6855 55



HERBERG ‘IN DEN BOCKENREYDER’
Verscholen op Landgoed De Utrecht ligt, tussen weilanden en bos-
sen, Herberg ‘In den Bockenreyder’. Oorspronkelijk lag op een groot 
boerenerf een klein, intiem huisje onder een rieten dak, met boer-
derij, stallen en schuren. Dit huisje is de oorspronkelijke Herberg ‘In 
den Bockenreyder’ met een smeedijzeren uithangbord met daarop 
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De Bockenreyders-
bank

Stuw in de Reusel




