
 FIETSROUTE  
Rondje schone Leij
Goirle, Breehees en Hilvarenbeek

LENGTE 18 OF 28 KM





Rondje 
schone Leij
‘Met een schone Leij beginnen’ dat is wat  
Waterschap De Dommel voor ogen staat met de 
Leij-beken ten zuiden van Tilburg. Vanuit België 
stromen de Poppelsche en de Rovertsche Leij  
Nederland binnen, om vanaf Goirle gezamenlijk 
verder te gaan als de Nieuwe Leij richting Tilburg. 

In de afgelopen jaren heeft het waterschap 
maatregelen getroffen om wateroverlast te 
voorkomen en is de kwaliteit van de beken 
sterk verbeterd. Het water heeft hier meer 
ruimte gekregen. Bij extreme regenval stroomt 
het overtollige water naar gebieden die zijn 
ingericht om water tijdelijk te bergen. De 
kronkels in de beek zorgen voor meer variatie 
in stroomsnelheid, profiel en waterdiepte. Dit is 
gunstig voor vlinders, libellen en amfibieën.

Vanuit het centrum van Goirle kom je eerst 
langs en over de verschillende aftakkingen 
van de Leij. Onderweg fiets je door kleine 
boerengehuchten als Breehees, natuurgebied 
de Regte Heide en de landgoederen 
Nieuwkerk en Gorp en Rovert. 

Dit laatste, uitgestrekte landgoed bestaat uit 
een fraai bos met hoge varens. Erdoorheen 
kronkelt de Rovertsche Leij. De doorzetter kan 
de route met tien kilometer uitbreiden. In dat 
geval kom je langs het herstelde Roverts Ven 
en het bekende Vrijthof in Hilvarenbeek.



Start- en eindpunt
In Goirle op de hoek Kerkstraat-Bergstraat- 
Tilburgseweg voor de St. Janskerk.

Lengte
18 km, uit te breiden naar 28 km via  
Hilvarenbeek (van kp 50 via kp 8 naar  
kp 38).

Parkeren
In Goirle op parkeerterrein Waterspoor op 
de hoek Bergstraat-Parallelweg.

Fietsknooppunten
De route volgt fietsknooppunten.

Praktische 
informatie

Pinksterbloem

Rovertsche Leij 
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       De Vloeder-Zuid
Ten zuiden van Goirle is het gebied de Vloeder- 
Zuid door Waterschap De Dommel opnieuw  
ingericht. Regelmatige wateroverlast in het 
beekdal van de Nieuwe en de Oude Leij vormde 
de aanleiding tot deze herinrichting. Er zijn twee 
nieuwe kronkelende tracés gegraven voor de  
Rovertsche en Poppelsche Leij. De stuw treedt 
bij hoogwater automatisch in werking, zodat het 
bovenstrooms gelegen waterbergingsgebied lang-
zaam volloopt. Tijdelijk kan hier 60.000 kubieke 
meter water worden opgevangen. 

       Poppelsche Leij
Hier in het beekdal van de Poppelsche Leij is een 
gebied van 69 hectare omgevormd van weiland 
tot natuurgebied. Een deel van de Poppelsche Leij 
meandert nu en er is in totaal 30.000 kuub zwarte 
grond afgegraven. Hier en daar zijn daardoor 
waterplasjes ontstaan. Door de vernatting zijn er 
weer bijzondere planten, zoals de pinkersterbloem 
te zien. Daarnaast hebben de ingrepen een positief 
effect op de vermindering van de verdroging van 
het aangrenzende natuurgebied de Regte Heide. 
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Goirle – kp 36 | Op pleintje met 
gezicht naar St. Janskerk RA Bergstraat 
in fietsen. Tweede straat LA, Water- 
molenstraat. Klinkerstraat langs fabriek 
afrijden en via brug Nieuwe Leij over-
steken. Direct na de brug is kp 36.

Kp 36 – kp 35 | Ga bij kp 36 RA ri kp 
35, onverharde Molendijk. Op splitsing 
RA, verharde Breehees (kijkpunt A). 
Na 1 km op splitsing RA ri kp 35, nog 
steeds Breehees. Na 500 meter via 
bruggetje Rovertsche Leij oversteken. 
Eerste Schoor volgen. Aan het eind RA 
fietspad langs Poppelseweg. Na 500 
meter Poppelsche Leij oversteken. Ga 
RD; vlak voor einde weg buigt fiets-
pad rechts van weg af. Direct daarna, 
voorbij kunstwerk (heuvel met houten 
palen) LA, Tijvoortsebaan. Op kruising 
LA ri kp 35 (Nieuwkerksedijk). Bij 
tankstation RD doodlopende weg in ri 
kp 35. Bij stoplichten provinciale weg 
N283 oversteken.

Kp 35 – kp 77 | Op splitsing bij kp 35 
RD klinkerstraatje ri kp 77. Volg even 
verderop het vrijliggende fietspad 
rechts van klinkerstraat langs bos en 
Regte Heide. Aan het eind nog even 

Routebeschrijving

Kasteel op Gorp

 Nieuwe Leij bij het kerklaantje



C       Paradijsbrug
Volgens taaldeskundige Joannes Goropius Becanus 
(1519-1572) is het Nederlands de enige taal die van 
de oertaal afstamt. Hij beweerde dat Adam en Eva 
Nederlands hebben gesproken en dat het Aards 
Paradijs in Nederland lag. Waar of niet, de brug 
over de Rovertsche Leij is in elk geval genoemd 
naar ‘het paradijs’. De Rovertsche Leij ontspringt in 
België en mondt samen met de Poppelsche Leij uit 
in de Nieuwe Leij. Waterschap De Dommel richtte 
de oevers van deze beken in als ecologische ver-
bindingszone, zodat vlinders, libellen en amfibieën 
een groter leefgebied krijgen. 

       Rovertse Heide 
Het gebied ten zuiden van de Rovertsedijk is  
uitgestrekt en erg rustig. Het bestaat vooral uit
naaldbossen en heide die een verbinding vormen 
tussen de landgoederen De Utrecht en Gorp en 
Rovert. De Rovertsche Heide werd - net als veel 
andere heidegebieden op zandgrond - tussen 
1910 en 1940 vrijwel geheel ingeplant met bos. In 
1976 werd het gebied aangekocht door Brabants 
Landschap. Midden in het gebied heeft Brabants 
Landschap ongeveer 100 hectare bos gekapt en 
zijn er maatregelen getroffen om water langer in 
dit gebied vast te houden. Dankzij deze werkzaam- 
heden is een waardevol gebied hersteld met natte 
graslanden, twee vennen en de Roodloop die daar 
doorheen haar weg vindt. Dit alles omrand door 
bosranden, struweel en heide. De naam Roodloop 
verwijst naar ijzerhoudend grondwater dat uit de 
bodem omhoog de beek inkomt.
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klinkerstraat RA volgen. Doorrijden tot 
kruising met kp 77.

Kp 77 – kp 50 | Bij kp 77 LA ri kp 
50 en Hilvarenbeek. Na 100 meter 
bij grenspaal 211 Poppelsche Leij 
nog eens oversteken (kijkpunt B). 
Brede onverharde weg afrijden. Aan 
het eind provinciale weg oversteken 
en op fietspad LA. Na 25 meter bij 
P-62537/002 direct RA ri Gorp. Volg 
het fietspad parallel aan halfverharde 
weg door landgoed Gorp en Roovert.
Steeds RD, na 1,5 km bij Paradijsbrug de 
Rovertsche Leij oversteken (kijkpunt 
C). Direct na brug rechts aanhouden, 
fietspad vervolgen langs halfverharde 
weg. Op splitsing is kp 50. De hoofd-
route gaat LA ri kp 38. De uitbreiding 
naar Hilvarenbeek gaat RA ri kp 8 (zie * 
Uitbreiding Hilvarenbeek). 

Kp 50 – kp 38 | Bij kp 50 LA ri kp 38. 
Na 400 meter bij P-21311/001 RA ri 
Hilvarenbeek, klinkerweggetje. Voorbij 
het kasteeltje (aan linkerhand), bij 
zijweg naar links, is kp 38.

Kp 38 – kp 36 | Bij kp 38 LA ri kp 
36. ** Klinkerstraat door bos en langs 
akkers bijna 4 km volgen. Vlak voor 
Goirle ligt kp 36.

Kp 36 – Goirle | Bij kp 36 RA ri kp  
37. Aan het eind van het fietspad LA 
bruggetje over de Nieuwe Leij over-
steken (kp 37 gaat hier naar rechts) ri 
centrum (rechts is kijkpunt F). RD naar 
de St. Janskerk fietsen.

* Uitbreiding Hilvarenbeek
Kp 50 – kp 8 | Op splitsing bij kp 
50 RA ri kp 8, fietspad langs halfver-
harde weg volgen. Op kruising RD. Bij 
P-21551/001 fietspad LA/RD volgen ri 
Hilvarenbeek. Na 200 meter is kp 8.

Hoofd Goropius Becanus



       Vrijthof
Net als Maastricht heeft Hilvarenbeek een 
Vrijthof. De naam betekent ‘omheinde plek’. 
Waarschijnlijk was het oorspronkelijk een omsloten 
voorhof van de kerk. De huidige kerk stamt uit de 
15e eeuw en is een fraai voorbeeld van Kempische 
gotiek. De majestueuze lindeboom op het plein 
stamt uit 1676.

       De Vosreyt
Langs de Oude Leij kreeg een aantal landbouwper-
celen bij hevige regenval te maken met over-
stroming. Waterschap De Dommel heeft daarom 
een waterbergingsgebied ingericht tussen het 
Kerklaantje en de Beeksedijk in Goirle. Er is een 
kade aangelegd, zodat het overtollige water niet 
meer naar de aangrenzende landbouwpercelen kan 
stromen. Een automatische schuif in de Oude Leij 
zorgt ervoor dat bij een bepaalde waterstand het 
gebied ‘op slot gaat’. Wanneer de hoogwatergolf 
weer voorbij is, gaat de schuif open en kan het 
water in een paar dagen tijd rustig weglopen. Het 
natuurgebied van 15 hectare groot kan ongeveer 
70.000 kubieke meter water opslaan. 
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Kp 8 – Hilvarenbeek | Bij kp 8 LA ri 
Hilvarenbeek. Fietspad langs half-
verharde Roovert volgen (na 1 km is 
rechts kijkpunt D). Bos verlaten en 
over Roovertsedijk naar Hilvarenbeek 
fietsen. Op splitsing RD Klein Loo ri 
centrum. 

Hilvarenbeek – kp 38 | Op Vrijthof 
voor grasveld RA (kijkpunt E). Aan 
het eind LA. Voor kerk LA. Aan het 
eind van Vrijthof RA ri Goirle. Eerste 
straat LA Doelenstraat. Derde straat LA  
Apollostraat. Voor molen RA/RD, nog 
steeds Apollostraat. Voor zwembad LA 
St.-Sebastiaanstraat. Tweede straat RA 
Petershemstraat. Aan het eind LA  
Herlaerstraat. Op kruising RA Groot 
Loo ri Gorp. Op splitsing LA ri kp 38. 
Bos in fietsen, Gorp, tot aan zijweg 
rechts (vóór kasteeltje). Hier, bij kp 38, 
RA ri kp 36. Volg route verder bij **.
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Langs de Nieuwe Leij in Goirle


