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Het is 20 maart, de dag waarop we afscheid nemen van de winter en de lente begroeten. En hoe 

doe je dat het beste: door vandaag samen met OLAT heerlijk de natuur in te trekken en te 

genieten van de prille voorjaarsbodes! 

Johan en Johanna van der Sande hebben in het Brabantse deel van de Kempen een prachtige 

wandeling samengesteld. 

Het grootste deel van de tocht gaat door het afwisselende landgoed De Utrecht, de langste 

routes komen daarnaast ook op landgoed Gorp en Roovert. Vandaag is het cultureel genieten, 

we komen op de Andreas Schotelroute en dat betekent dat we een aantal kunstwerken 

passeren.  

Het belooft een bijzondere wandeling te worden. Pak je wandelschoenen en kom genieten! 

 

De start is bij het bijzondere Ontmoetingscentrum “Voor Anker” op landgoed Wellenseind. Tijdens het 

uitzetten van de route spraken onze routebouwers met de beheerder van het landgoed. Hij vertelde 

dat de eigenaar, de familie Zeeman het belangrijk vond dat het landgoed gedeeltelijk opengesteld 

werd voor het publiek. Om die reden is "Voor Anker" gebouwd, als toegangspoort naar het landgoed. 

Een modern gebouw, dat dankzij de constructie met veel hout wel de warme sfeer van vroeger ademt. 

Nadat we de routebeschrijving ontvangen hebben, lopen alle wandelaars het eerste kilometers van de 
route over dit bijzondere landgoed. Het landschap is hier zeer gevarieerd. Vrijwel alle oude Kempische 
landschapstypen komen op een relatief klein oppervlakte (130 hectare) bijeen: De riviertjes de Reusel 
en de Raamloop stromen in dit gebied, er zijn dekzandruggen en stukken bebost stuifzand, terwijl in 
de beekdalen broekbossen en rabatten te vinden zijn. En in deze tijd van het jaar betekent dat 
genieten van speenkruid, bosanemoontjes en de tere witte bloesem van de sleedoorn. 
 
Pas sinds 1915 is het omgevormd tot een gevarieerd bosgebied. In vroegere jaren was het echter een 
voornamelijk agrarisch gebied met akkers en beemden. Het geheel van half verharde wegen en 
paden en de schaapskooi herinneren nog aan dit oude agrarische verleden. Vandaar ook dat een 
boerderij als landhuis diende, en geen grote villa. 
Het zal duidelijk zijn dat we direct in een bijzonder fraai gebied wandelen! Het is trouwens pas in 2019 
opengesteld voor het publiek. 
 
Na deze mooie start lopen we het landgoed uit en steken de provinciale weg over op weg naar een 
volgend landgoed: De Utrecht. 
 

Even wat achtergrondinformatie. 
De aparte naam van het landgoed: in 1898 startte de 
Levensverzekeringmaatschappij "De Utrecht" een groot ontginningsproject 
als geldbelegging.  
Als eerste werden de uitgestrekte heidevelden op grote schaal ontgonnen. 
De heide werd omgezet in 1800 hectare bos en 600 hectare landbouwgrond 
met pachtboerderijen, terwijl daarnaast nog 400 hectare aan 'woeste 
gronden' bleef bestaan.  
Omstreeks 1920 kreeg de verzekeringsmaatschappij gelukkig ook oog voor 
de natuurwaarden van het terrein, waardoor een deel van het gebied 
onontgonnen bleef.  
Dit groeide uit tot het Landgoed "De Utrecht" zoals wij dit nu gaan ontdekken. 
 

 
Inmiddels lopen we in Brabant op De Utrecht. Spoedig volgt de eerste splitsing, de wandelaars op de 

route van de 10 km gaan op weg naar de soeppost. Zij lopen door een fraai gedeelte van het 

landgoed, over bos- en grindpaden en komen zelfs over een oude grensweg. 

 

De overige wandelaars lopen door een ander stukje bos en over zandwegen tot zij het brommende 

geluid van generator horen. Prompt zien we op een mooi plekje aan de rand van het Panneven de 

witte tentdoeken van de grote koffiepost. De OLAT-vrijwilligers zijn vandaag al weer vroeg opgestaan  

om de tent op te bouwen en te zorgen dat de koffie bruin is. Heerlijk, zo’n bekertje koffie. En wat zal 

het zijn? Staan de banken opgesteld en kunnen we even zitten of is het koffie to-go? Wat zeker is dat 

de koffie zal smaken! 

 

 



Verkwikt vervolgen we de route door De Utrecht. Het eerste stuk leidt ons door de bossen. Steeds 

weer zien we het prille lentegroen! Hoe mooi! 

Even lopen we langs de bosrand om dan opnieuw de bossen in te gaan.  

Nabij de Grensweg is de afsplitsing van de 15 km. De Grensweg is een oude gemeentegrens tussen 

Hilvarenbeek en De Mierden. Deze liep van Poppel tot het Goorven nabij Middelbeers. Niet zo lang 

geleden is deze weg in ere hersteld. Het is nu een brede gruisweg, waarop het heerlijk lopen is. 

Verderop voegen de wandelaars weer in op de hoofdroute. 

 

De wandelaars die gekozen hebben voor 20, 30 of 40 km gaan verder langs de Belgische grens naar 

de caférust in ’t Jachthuis bij camping Tulderheide.  

Daar splitst de 20 km af. Zij maken een mooie doorsteek door de bossen en komen na ongeveer 2 km 

weer samen met de lopers op de langste twee afstanden. Gezamenlijk gaan ze op de terugweg. 

 

De lopers op de 30 en 40 km komen ondertussen op een prachtig open heidegebied. En heide 

betekent dikwijls vennen! Ook vandaag is dat het geval. De route leidt de wandelaars langs het 

Papschotsven in het vennengebiedje Broekeling. 

Leuk om te weten dat in dit grensgebied tussen Nederland en België de ontginning uitgebleven is, 

zodat juist hier de meeste resten van het oude oorspronkelijke heidegebied te vinden zijn. Het beheer 

is in handen van het Brabants Landschap, die hier weer een vochtig heidegebied terug wil brengen.  

Voor de vogelkenners onder ons: in dit gebied broedt de wulp en de wintertaling, maar ook de tureluur 

en de oeverloper voelen zich hier thuis! 

 

We bereiken Gorp en Roovert, 

een uitgestrekt landgoed met oude 

bossen, een variatie van loof- 

naald en gemengd bos. Ook hier 

treffen we heide, vennen en 

cultuurgronden aan, een heerlijke 

variatie. Bovendien slingert de 

Rovertse Leij door het bos en zijn 

er enkele afgesneden oude 

meanders. Hoe mooi!  

Spoedig nadat we op het landgoed 

zijn, gaan de twee langste 

afstanden uiteen.  

De lopers op de 30 km krijgen een 

heel mooi stukje voorgeschoteld. Via de waranda (een klein sterrenbos met de mooie vijverpartij in het 

midden waar de 4 paden samenkomen), het geboortehuis van Jan van Gorp en het jachtslot kasteeltje 

Gorp gaan zij naar de samenkomst met 40 km. Deze is bij het jachtslot. 

Gorp is overigens ook de naam van de buurtschap, voor het eerst te vinden in de geschiedschrijving in 

1311. De naam Roovert is voor het eerst te vinden in (1794 Roverdt). 

Zowel het landgoed, als het kasteeltje zijn eigendom van de familie Van Puijenbroek, die het ook 

openstelde voor het publiek. Ook de grote boerderij die daar vlakbij staat, is eigendom van de familie.  

 

De route van de 40 km komt nabij 

Gorp langs het monument op de 

fusilladeplaats. In de zomer van 

1942 zijn hier vier gijzelaars uit het 

kamp Sint-Michielsgestel 

gefusilleerd als represaille voor een 

aanslag door het verzet in 

Rotterdam. Ook een vijfde 

verzetsstrijder is hier omgebracht. In 

augustus 1945 is voor deze 5 

dappere mannen een gedenkplaats 

ingericht. Het monument is in 1946 

geplaatst. 

 



Via een fantastisch mooi pad langs het kronkelende riviertje de Roovertse Ley lopen we naar de brug 

genaamd “Het paradijs”. Tot 1911 stond daar een herberg. De al eerdergenoemde Jan van Gorp heeft 

een boek geschreven waarin hij uiteenzette dat daar het aards paradijs geweest moet zijn. Dit geeft 

wel aan hoe mooi deze omgeving is! 

De caférust nadert. Ook alweer op een bijzondere locatie: de Nieuwe Hoef, een oude boerderij, 

midden in de bossen gelegen. 

 

Nadat de lopers op de 30 en 40 km weer samen zijn, lopen ze via de bossen van Landgoed De 

Utrecht naar de kleine koffiepost. Na dit pauzemoment volgt een mooi stuk Roovertse heide. 

Deze heide werd - net als veel andere heidegebieden op zandgrond - tussen 1910 en 1940 vrijwel 

geheel ingeplant met bos en wel met naaldhoutsoorten zoals grove den, Corsicaanse den en de 

Douglas spar.  

In 1976 werd dit gebied gekocht door de Stichting Brabants Landschap, die vanaf die tijd hard werkt 

aan omvorming tot natuurgebied. Een aantal brede bospaden, aangelegd ten behoeve van de 

bosbouw, werd opgeheven. Afwateringssloten werden gedicht, waardoor vernatting optrad. Bos werd 

gekapt en er ontstond weer een grote vlakte. Het resultaat mag er zijn! 

 

Een volgende samenkomst, nu met de wandelaars die 20 km lopen.  

Samen lopen ze richting Esbeek. We naderen nu een bijzonder deel van deze wandeldag, de Andreas 

Schotelroute. 

Ook hier enige achtergrondinformatie. 

Andreas Schotel, geboren in Rotterdam in 1896, was een Nederlands graficus, die vanaf het begin 
van de jaren 20 een groot deel van zijn leven in Esbeek werkte. Hij maakte vele etsen van het leven 
en de werkzaamheden van de Noord-Brabantse boeren en landarbeiders. Het zijn nauwkeurige 
tijdsdocumenten over alles wat eens gewoon was, maar geleidelijk verdween om plaats te maken voor 
nieuwe zaken. 
In 1922 kwam hij in contact met een houtvester op het Landgoed De Utrecht. Hij mocht gratis wonen 
nabij de brandtoren te Esbeek. In 1924 weet hij het voor elkaar te krijgen dat er een voormalig houten 
tuinhuisje in het bos tegenover de houtvesterswoning van de Oranjebond van Orde geplaatst mocht 
worden. Jaarlijks bracht hij er de zomer door. De overwegend agrarische bevolking beziet hem 
aanvankelijk met enig wantrouwen omdat hij ‘anders’  is als niet-katholieke, stadse mens uit 
Rotterdam. Daarnaast is hij kunstenaar, een beroep waar ze nauwelijks benul van hebben en wellicht 
nutteloos vinden én hij leest de communistische krant De Waarheid. Toch groeit er in de loop van de 
jaren steeds meer vertrouwen tussen de Esbeekse bevolking en de kunstenaar. Door de jarenlange 
aanwezigheid is hij steeds meer een vertrouwde verschijning in het dorp geworden. 
Bij de jongere generatie rijpt eind jaren zeventig het idee om de Brabantse etsen van Schotel, 
waarvoor de omgeving van Esbeek en de mensen uit het dorp model hebben gestaan, voor de lokale 
gemeenschap zeker te stellen.  
 
Dit is op een heel verrassende manier gebeurd en wij gaan dat zien! 
Cultuur en natuur komen samen! Houd je fototoestel maar in de aanslag! 
 

We komen bij het natuurgebiedje Broekeling. 

Hier sluit de 15 km aan en hier zien we de 

beelden van Andreas Schotel.  

 

Er staat ook een bank met een spreuk, die tot 

nadenken stemt. Let er eens op. 

Daarna lopen we langs de brandtoren en de 

prachtige huisvesterswoning naar het 

Arnoldspark, een in 1941 aangelegd arboretum 

met prachtige monumentale bomen en een 

waterpartij. Hier kunnen we de kunstenaar 

Andreas Schotel met eigen ogen aanschouwen 

(en je kijkt er niet zomaar overheen!!) 

 
           Foto: Johan van de Sande 



Ook vinden we hier de soeppost. Opnieuw een pauzemoment 

en even genieten van iets warms. 

Alle wandelaars zijn nu samen. 

 

Na de soeppost moeten (tja, dat woord is op z’n plaats) we 

terug richting Wellenseind. We lopen door het bos over een 

lange zandrug naar een groot informatiebord over landgoed 

Wellenseind, de oude grensweg én over de tramlijn van Tilburg 

naar Turnhout, die daar gelegen heeft. 

De laatste 1,5 km lopen we over een ander gedeelte van het 

mooie landgoed terug naar het eindpunt. Lekker, nog een 

kwartiertje lopen waarin we onze gedachten terug kunnen laten 

gaan naar alle bijzondere dingen die we eerder vandaag tijdens 

deze schitterende wandeling gezien hebben! 

 

Een woord van dank aan onze routebouwers en aan alle OLAT-

vrijwilligers die deze wandeling mogelijk hebben gemaakt!! 
Foto: Johan van de Sande 

 

 

-Myriam van den Berg - 

 


