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Landgoed De Utrecht

Dunse Bergenroute 4,0 km

De historie van De Utrecht gaat terug tot eind 13e

Vanaf Herberg “In den Bockenreyder” start de wande-

eeuw met Dun en Tulder als oudste nederzettingen.

ling richting 68 of 55 . De stuifzandrug ‘Dunse Ber-

De Tulderhoeve was indertijd eigendom van de Abdij

gen’ is 400 meter lang, tussen de 6 en 8 meter hoog en

van Averbode. De Heidemij ontgon vanaf 1898 de

beplant met dennen. De naam van het gehucht Dun is

uitgestrekte heidevelden. Op het landgoed staat de 24

afgeleid van deze Dunse Bergen. Vlak daarbij ligt de

meter hoge ‘Flaestoren’ die beklommen kan worden.

Koevoirt, een onlangs gereconstrueerde doorwaad-

 

bare plaats in de Reusel. Onderweg passeert u het ven
Houtvesterstorenroute 3 km

de Flaes. Bij Herberg “In den Bockenreyder”staat een

Natuurpoort Café Restaurant “Het Landgoed”

Deze route is genoemd naar de toren op de hout-

informatiepaneel over de pilotenhulplijn uit WO-II.

Aan de rand van landgoed De Utrecht ligt Natuurpoort
en restaurant Het Landgoed. Fietsen, wandelen of

vesterswoning (1903) van de architecten Staal en



Kropholler. De route start en eindigt bij café restau-

Flaes en Goorroute 5,6 km

genieten van de prachtige bosrijke omgeving.

rant “Het Landgoed” bij 87 . Onderweg ziet u diverse

De Flaes- en Goorroute voert langs het beekdal van de

De Natuurpoort wordt in 2014 geopend en biedt een

markante gebouwen: de zes arbeiderswoningen aan

Reusel, de Goorbossen en de vennen Flaes en Goor,

diversiteit aan informatie, ruime parkeergelegenheid,

de provinciale weg, de brandtoren met houtvesters-

die omringd zijn door heide. De heide wordt begraasd

een picknickplaats, een pluktuin en boomgaard.

woning, Huize Rustoord. U wandelt door het Arnolds

door de Kempische heideschapen van schaapsherder

Bij café restaurant “Het Landgoed” wordt u met

park, met ruim 350 verschillende boomsoorten. Het

Stijn Hilgers. In de bocht bij de Flaes staat uitkijktoren

Brabantse gastvrijheid onthaald. Genietend van een

park heeft mooie zichtassen en een fraaie vijverpartij.

‘De Flaestoren’, gebouwd in 2011 en bekroond met

hapje en een drankje, variërend van een gebakje, high

de Architectuurprijs en de Staalprijs. Vertrek vanaf

tea of tosti tot een uitgebreide lunch of diner. In de

Herberg “In den Bockenreyder” richting 68 of 55 .

zomer op ons ruim opgezette terras of in de winter bij

Broekelingroute 4,6 km
Het ven Broekeling is niet zo groot maar wel uniek. De

 

de open haard, bij Het Landgoed is het goed toeven.

Utrecht heeft het bij de ontginningen gespaard, omdat

Kievitroute 5,3 km

zij het “doodzonde” vond er aan te komen. Broekeling

Vanaf Herberg “In den Bockenreyder” in noordelijke

ruimtes: ideaal voor het vieren van feesten en partijen,

bestaat nu uit enkele vennen met een rijke planten-

richting, 55 , kruist u voor de eerste keer de Reusel.

maar ook voor conferenties en vergaderingen voor de

groei. Oorspronkelijk waren het beemden aan de Wit-

Die hier nog volop meandert. Door de Prins Hendrik-

zakelijke gast.

rijt van de hoeve van Tulder. Het gebied Broekeling

laan, ’s zomers omgeven door wuivende graanvelden,

Café restaurant “Het Landgoed” vormt samen met

met de Hoogeindsche beek maken deel uit van de

loopt u naar Groepsaccommodatie “De Kievit”. Na de

Herberg Sint Petrus en Taverne Paulus aan de Vrijthof

Natte natuurparel De Utrecht. Start- en eindpunt is

tweede oversteek van de Reusel loopt u op de grens van

café restaurant “Het Landgoed”, 87 .

bos en open cultuurlandschap en vervolgens door het

Tulderhoeve route 8,8 km





bos weer terug naar Herberg “In den Bockenreyder”.

Deze langere wandeling voert zowel langs het monu-

Wandeling Houtvesters- tot Flaestoren 11 km

mentale erfgoed van het landgoed als langs gagelvel-

Voor de liefhebbers van een langere wandeling is er



den, karakteristieke boerderijen en historische lanen.
Na 31 komt u bij het Tuldermuurtje. Daarin bevindt
zich de gevelsteen uit de nieuwe hoeve uit 1662 van de



Abdij van Averbode. Start- en eindpunt is café restaurant “Het Landgoed”, 87 .

 
 

ook een route die begint bij café restaurant “Het Landgoed”, 83 of 87 , of Herberg “In den Bockenreyder”,
68 of 55 . Deze wandeling biedt een complete indruk

van landgoed De Utrecht. Voor het beklimmen van de
Flaestoren moet u een stukje van de route afwijken.

Voor groepen beschikt Het Landgoed over diverse

in Hilvarenbeek een culinaire drie-eenheid. Drie

– Een natuurgids. Maak een wandeling samen met

horecabedrijven met elk een totaal verschillende

een natuurgids die u wegwijs maakt in de mooie

unieke uitstraling. De drie broers Wout, Jop en Freek

omgeving en uitleg geeft over de op het landgoed

Huijbregts heten u graag welkom.

voorkomende dieren en planten.
– Een heemkundegids. Samen met een gids van één
van de heemkundekringen uit Hilvarenbeek en
Esbeek maakt u een wandeling over het landgoed.
U ziet dan de meest bijzondere plekken en hoort
boterhammen mee toelaog en heerlijke ijsbekers vur

de daarbij behorende verhalen.

de hêêtlôôpers, um un bietje af te koele na ut wandele
of fietse. We hebben ôk ons Kapschûrke en ons Ezelshok vur as ge mee veul volk innins komt. Kom marres

Voor meer informatie over
tips en arrangementen

kèèke! We kunnen altij wè afspreke…!

Café restaurant “Het Landgoed”
Telefoon: 013-5169243

Via Herberg “In den Bockenreyder” of café restaurant

www.hetlandgoed.nl

Herberg “In den Bockenreyder”

“Het Landgoed” kunt u contact opnemen met:

Minse, ge zed welkom!

– Een schaapsherder. Maak samen met een schaaps-

Herberg “In den Bockenreyder”

Komt ’s ’on as ge langs komt in ons aaw kuffééke

herder, zijn kudde Kempische heideschapen en

Dunsedijk 3 5085ND Esbeek

(waor nog zand op de vloer gestrooid wordt, net als

herdershond een wandeling door bos en heide.

Telefoon: 013-5169248

vruger) dè uniek gelege is op landgoed “De Utrecht”,

www.indenbockenreyder.nl

vlakbè de venne en midde in de bosse. Ongeveer 4
kilometer bij ut dichtsbèzende dûrp Esbeek. Ge kunt

VVV Hilvarenbeek

er kome via un onverharde weg. Ut fietspad is wel

Paardenstraat 1 5081CG Hilvarenbeek

verhard. Dees kuffééke issur al dik 80 jaor! Eigelijk al

Telefoon: 013-5052458

un paor honderd jaor, mar toen wast “un stille knip”

www.vvvhilvarenbeek.nl

òn dun andere kant. Ons herbergske is un markant
kuffééke.

Beide Horecabedrijven en VVV Hilva-

Ut hiet “Den Bockenreyder”. Bockenreyders ware

renbeek hebben een ION oplaadpunt

un sôrt van bandiete en spookfigure, die jaore geleje

voor elektrische fietsen.

hier op unnen bok dur de haai reje. Tisser goed en
vooral schôôn. Ge kunt hier fèèn wandele, fietse en
ôk perdrije, as ge oe perd meebrengt. We hebbe ôk
un oplaoipunt vur de fietse. En ge kunt lekker ötruste
op ons grôôt terras of bè ut knapperend vûûrke van
dun openhaard. We hebbe hier lekkere goeie koffie
mee iets lekkers dur bè vur de snoepkonte, lekkere
bierkes, onze bekende ûtsmijters en grôôte boere
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