
LENGTE 19 KM

 WANDELROUTE

Rondje  
Essche Stroom, 
Kleine Aa en Nemer
Esch, Boxtel, Haaren  





Rondje Essche Stroom, 
Kleine Aa en Nemer
De Essche Stroom is genoemd naar het dorpje 
Esch. De beek begint bij Oisterwijk, waar de 
Voorste en de Achterste Stroom bij elkaar 
komen. Na ongeveer twaalf kilometer mondt 
de beek uit in de Dommel, bij Halder in de 
gemeente Sint-Michielsgestel. Onderweg 
komen de Rosep, de Nemer en de Kleine Aa 
erbij. Vroeger was de beek minstens twee keer 
zo lang. Het was een ondiep riviertje met hier 
en daar een flinke stroomversnelling. 

Totdat het landschap in de jaren ‘60 van de 
vorige eeuw flink werd aangepakt. Bochten 
werden dichtgegooid en de beek werd breder 
en dieper gemaakt. Kades en stuwen moesten 
het water in toom houden. Hoogteverschillen, 

bomen en struiken verdwenen voor de 
landbouw.

Nu gaan we hier heel anders mee om. We 
maken de beken meer natuurlijk. Met meer 
kronkels en een smallere bedding zal het water 
sneller stromen en bochten gaan uitschuren. 
Water en natuur krijgen weer vrij spel, zo ook 
bij de Essche Stroom. Het resultaat hiervan zie 
je onderweg bij de Kleine Aa. Hier hebben we 
de oude beekloop weer terug laten komen en 
hebben we vistrappen gemaakt. Vissen kunnen 
zo tegen de stroom in zwemmen om daar 
te paaien. Het boerenland biedt ruimte aan 
waterberging, natuur en ontspanning.



Kopvoorn

Kasteel Nemerlaer

Praktische 
informatie
Toegankelijkheid
Honden mogen aan de lijn mee.

Start- en eindpunt
Parkeerterrein Kasteellaan bij Kasteel 
Nemerlaer in Haaren.

Lengte
19 kilometer.

Wandelknooppunten
De route volgt wandelknooppunten. Op 
sommige plaatsen loopt de route iets anders. 
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Eind 2022 en 2023 vinden er werkzaamheden plaats (project Bruggelaar). Tussen knooppunt 32 en 
3 zijn er mogelijk omleidingen. Kijk op www.dommel.nl/wandelen voor de actuele route. 



De Ruiting

       Ruiting
Samen met de vorige eigenaar van het 
landgoed heeft Waterschap De Dommel hier 
landbouwgrond omgevormd tot natuurgebied. 
We hebben de kade lager gemaakt. Bij hoog water 
staat er zo een gedeelte onder water. Ook hebben 
we de bodem van de oude loop van de Essche 
Stroom schoongemaakt. We hebben nieuwe 
poelen gegraven en planten gezaaid. Zo krijgen 
de das en de salamander meer ruimte om zich te 
verplaatsen in het landschap.

       Esch
Bij Esch heeft de Essche Stroom niet veel ruimte 
om te kronkelen. Veel huizen en tuinen liggen 
aan het water. We hebben de kades verhoogd en 
verstevigd. Zo blijven de bewoners beschermd 
tegen overstromingen. Bij de brug over de 
Haarenseweg ligt ’t Haventje van Esch. Deze 
plek was in de oertijd misschien al een levendig 
trefpunt en handelsplaats. Nu is het een plek om 
samen te komen, te genieten en te herdenken. 
Achter de basisschool ligt een waterontdekplek. 
Waterschap De Dommel heeft hier een speelplek 
gemaakt waar kinderen leren met water(natuur) 
bezig te zijn. Vanaf de stuw bij de Haarenseweg tot 
aan de Nemer krijgt de Essche Stroom de ruimte. 
Hier gaat het water in de toekomst weer door het 
landschap kronkelen. Mooie plannen die we samen 
met de omgeving hebben ontwikkeld.       

Routebeschrijving
Nemerlaer – Ruiting || 
Vanaf uitrit Kasteellaan bij  rotonde RA, 
fietspad langs Belversedijk. Voorbij 
 huisnr 4 bij kp 32 LA zandweg in ri kp 
28. Blijf RD onverharde weg volgen. Bij 
kp 28 RD zandweg ri  kp 21. Op split
sing bij kp 21 RD zandweg ri kp 6. Op 
splitsing bij kp 6 RD asfaltweg ri kp 4.

Ruiting – Esch | | 
Na 300 m in flauwe bocht naar links, 
net vóór straatnaambordjes aan 
linkerkant, RA een zandpad in (wandel
netwerk verlaten). (kijkpunt A).Aan 
waterkant LA, kade langs Essche 
Stroom. Kade RD blijven volgen tot aan 
verharde weg in Esch. (kijkpunt B). RA 
over brug. Bij kp 3 RD ri kp 10.Twee 
zijstraten naar rechts negeren. Volg bij 
kp 10 de weg RA ri kp 1.

Esch – Nergena | | 
Op Marktplein bij kp 1 LA, Dorpsstraat 
ri kp 15 en kerk. Vóór kerk RA, Groen
weg. Aan het eind LA, De Venakker. 
In bocht naar links RA fietspad op, 
Smaldijkje. Bij kp 15 RD fietspad 
volgen ri kp 14. Aan het eind bij kp 
14 RA, Koningsweg ri kp 13. Bij kp 
13 voorrangsweg oversteken en RD, 
Nergena ri kp 31.

Nergena – Tongeren ||   
Op driesprong RD. Op splitsing met 
Dennendreef RD en na 10 m bij kp 48 
op splitsing met Helweg RD ri kp 47. 
Doodlopende weg naar rechts negeren. 
Op splitsing met onverharde Dorvense
weide RD (wandelnetwerk verlaten). 
Hof van Vijfeijken passeren. Vlak daarna 
weg met flauwe bocht naar links volgen 
en na 100 m RA door klaphek. Graspad 
door Uilenbroek, Brabants Landschap. 
Bij informatiezuil waterschap LA brug 



’t Haventje Esch

Kleine AaZonnedauw

       Kleine Aa
De Kleine Aa is tussen de Kapelweg en de Helweg 
in Boxtel opnieuw ingericht. Het resultaat is een 
natuurlijke, smalle, door het landschap kronkelende 
beek. Het is hier heerlijk wandelen tussen het 
bloemrijke grasland, de knotwilgen en fladderiepen. 
In de beek liggen twee vistrappen. Vissen zoals 
de bittervoorn, kopvoorn en winde kunnen zo vrij 
zwemmen tussen de Essche Stroom en de Beerze. 
In deze vispassage ligt stortsteen. Hiermee krijgt de 
beschermde rivierdonderpad een beter leven.

       Vennen op Kampina
In het verleden zijn er heel veel Brabantse vennen 
verdwenen, omdat de grond werd gebruikt voor 
de landbouw. Gelukkig greep Natuurmonumenten 
als beheerder van de Kampina in. Zij maakten 
de vennen dieper, maakten de oevers geschikt 
voor plantengroei en kapten bomen. De wind 
heeft nu vrij spel over het water, dat door meer 
licht voedselrijker is geworden. Er leven nu weer 
salamanders. Moerashertshooi, zonnedauw, 
oeverkruid en veenbes groeien er goed.

over. Aan overkant LA en graspad langs 
Kleine Aa volgen (kijkpunt C). Einde pad 
klaphek door en LA, fietspad langs weg. 
Na 250 m LA, Tongeren

Tongeren – Kleine Aa | | 
Op eerste splitsing RA, nog steeds 
Tongeren. Ook op tweede splitsing RA, 
Tongeren (wandelnetwerk verlaten). 
Op kruising RA zandweg op, Kromakker. 
Op asfaltweg LA spoor oversteken. 
Na overweg meteen RA onverharde 
weg op, Vinkenberg. Aan het eind RA, 
zandweg. Brug oversteken en bij kp 14 
RA door klaphek ri kp 15. Terrein van 
Natuurmonumenten betreden, blauwe 
route volgen. Graspad slingert langs de 
Kleine Aa. Door klaphek blauwe route 
langs Kleine Aa blijven volgen. Kort 
voor spoorlijn LA, akkerrand aanhouden.

Kleine Aa – Kampina | | 
Op asfaltweg RA en bij kp 15 meteen 
LA, Het Loo ri kp 54. Waar asfalt ein
digt RD onverharde weg met fietspad 
volgen. Op kruising bij kp 54 RD door 
klaphek ri kp 20. Begrazingsgebied 
Kampina betreden. Op splitsing LA, 
onverhard pad (wandelnetwerk verla
ten) blauwe route Natuurmonumenten 
volgen. Na vennetje buigt pad naar 
rechts. Op driesprong vóór groot ven 
RA, nu witte route Natuurmonumenten 
volgen. Pad gaat tussen twee vennen 
door (kijkpunt D). Witte route blijven 
volgen. Op splitsing RA. Op volgende 
splitsing met routepaaltje RD, witte 
route verlaten.



Landgoed Nemerlaer

       Nemer weer net als vroeger
Tijdens de landinrichting van de jaren ’60 uit de 
vorige eeuw is de Nemer in verval geraakt. Samen 
met Brabants Landschap maakte Waterschap De 
Dommel het beekje weer net als vroeger. Het 
werd uitgebaggerd, langer gemaakt en kreeg 
aansluiting op de Essche Stroom. Ook gaven we 
de Nemer een vispassage met vistrappen. Vissen 
kunnen nu weer vrij rondzwemmen zonder last te 
hebben van onnatuurlijke hindernissen.
  

       Kasteel Nemerlaer
Dit 14eeeuwse kasteel ligt op een uitgestrekt 
landgoed van 116 hectare. De naam komt van de 
beek de Nemer. ‘Laer’ was vroeger een open plek 
in het bos. In het kasteel woonden eeuwenlang 
adellijke families. Vroeger zou het er gespookt 
hebben. Het spook waart  tot op de dag van 
vandaag  rond in de geest van een jonkvrouw, die 
door haar man werd vermoord. Het kasteel is nu 
in handen van Stichting Kasteel Nemerlaer, die er 
cursussen, exposities en concerten organiseert. 
Ook is er horeca aanwezig. 

Kampina – Posthoornweg ||  
Bij kp 20 RA, brede zandweg ri kp 19. 
Bij kp 19 LA pad ri kp 1 langs bordje 
‘Kampina’. Op splitsing van paden rechts 
aanhouden. Zandpad gaat langs het 
Palingven. Door klaphek en RA  breder 
pad volgen. Op kruising RD zandweg 
met fietspad volgen. Op splitsing bij kp 
1 RD ri kp 2. Riviertje de Rosep over
steken en RD. Aan het eind bij kp 2 RA, 
zandweg met fietspad ri kp 3.

Posthoornweg – Essche Stroom ||  
Ga bij kp 3 het spoor over ri kp 34.  
Bij kp 34 LA ri kp 36. Bij splitsing links 
aanhouden (spoorweg aan linkerhand.) 
Blijf RD lopen, met even verderop 
 Essche Stroom aan rechterhand. 

Essche Stroom - Nemelaer ||  
Via stuw RA Essche Stroom oversteken. 
Aan overzijde LA. Volg onverhard pad 
RA (kijkpunt E). Op splitsing bij kp 36 
RD bruggetje over ri kp 35. Aan het 
eind RA, halfverharde weg ri kp 35. Bij 
kp 35 en kasteelpoort LA (kijkpunt F), 
lange laan ri kp 60. Kasteellaan aflopen 
tot parkeerplaats.

Uitgave van Waterschap De Dommel |  (0411) 618 618 | info@dommel.nl | www.dommel.nl | 
Herdruk 2022 | Vragen opmerkingen en verbeteringen zijn welkom.


	Cover
	Rondje Essche Stroom, Kleine Aa en Nemer
	Praktische informatie inclusief wandelroute
	Kijkpunten en routebeschrijving 
	Kijkpunten en routebeschrijving 2



Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		DEF_WDD_A5_Wandelroute_Rondje Essche Stroom kleine Aa en Nemer_losse paginas.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Laura den Dekker 

		Bedrijf: 

		




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


