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Rondje 
Rovertsche Leij  
Vanuit het centrum van Goirle wandel je 
meteen het stroomgebied van de Rovertsche 
Leij in. Niet voor niets komt de naam ‘Goirle’ 
van ‘goor’, wat drassig betekent. Het beekje 
kronkelt door een oud landbouwgebied, met 
varens begroeide bossen en open weides. De 
Rovertsche Leij  en de Poppelsche Leij gaan 
vanaf hier samen verder in de Nieuwe Leij 
richting Tilburg. 

In het beekdal van de Nieuwe Leij en het gebied 
Vloeder-zuid krijgt het water de ruimte. Als er 
te veel water is stroomt het naar een speciaal 
daarvoor ingericht waterbergingsgebied. 
De kronkels in de beek zorgen voor meer 
verschillen in stroomsnelheid, verloop en 
waterdiepte. Langs de Rovertsche Leij hebben 

we een natuurlijke verbinding gemaakt voor 
o.a. vlinders, libellen, kikkers en salamanders. 
Vissen kunnen door de vistrappen weer verder 
zwemmen.

Voorbij de laatste huizen van Breehees duik je 
de bossen in van Landgoed Gorp en Rovert.
De Rovertsche Leij slingert nog helemaal 
natuurlijk door het bos. Rustig kabbelt de beek 
onder de Paradijsbrug door. Iets van de route 
af ligt het ‘kasteeltje op Gorp’, Vroeger was 
het een jachtslot van een rijke Belgische baron. 
Daarna maakt de Rovertsche Leij plaats voor 
enkele verscholen vennetjes. Het uitzichtpunt 
aan het Bankven is een geschikte plek voor een 
pauze.



Groene kikker

Kasteel op Gorp

Praktische 
informatie
Toegankelijkheid
Het kan op sommige plekken drassig zijn. 
Honden mogen mee aan de lijn. 

Start- en eindpunt
Wandelknooppunt 1 bij de St. Janskerk  
in Goirle op de hoek Tilburgseweg –  
Bergstraat – Kerklaantje.

Lengte
12 km, inkorten niet mogelijk.

Wandelknooppunten
De route volgt wandelknooppunten.  
Soms gaat de route iets anders. 
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Waterbergingsgebied Vloeder-zuid 

 A    Land van Anna en beekdal   
        Nieuwe Leij
Land van Anna is een woonwijk in ontwikkeling 
op het oude terrein van een textielfabriek. Het 
regenwater verdwijnt hier niet in het riool, maar 
trekt meteen de bodem in. De bewoners kijken uit 
over het beekdal van de Nieuwe Leij. Deze is pas 
opnieuw ingericht volgens een gezamenlijk plan 
met de woningbouw. De Nieuwe Leij slingert weer 
door het landschap. En er is volop ruimte om te 
overstromen. 

 B    Waterbergingsgebied  
        Vloeder-zuid 
Aan de zuidkant van Goirle loop je door het 
stroomgebied van de Leij, de Vloeder-zuid. In 
het beekdal van de Nieuwe en Oude Leij kwam 
regelmatig wateroverlast voor. Daarom heeft 
Waterschap De Dommel dit gebied opnieuw 
ingericht. We hebben twee nieuwe kronkels 
gegraven in de Rovertsche en Poppelsche Leij. 
De stuw (met ernaast een vispassage) gaat bij 
hoogwater automatisch werken. Zo loopt het 
waterbergingsgebied langzaam vol. Het gebied 
kan 60.000 kubieke meter water opvangen.    

Routebeschrijving

St. Janskerk Goirle – Vloeidijk || 
Bij kp 1 Bergstraat volgen met 
 zorgcentrum aan linkerhand. Na zorg-
centrum eerste straat LA, Watermolen-
straat. Volg daarna onverharde weg, 
Molendijk (kijkpunt A). Op splitsing 
RA, beek de Nieuwe Leij aan rechter-
zijde houden. Volg de beek naar R. Je 
komt voorbij een stuw. Aan het eind  
bij bruggetje LA, brede zandweg.

Vloeidijk – Breehees || 
Aan het eind RA, asfaltweggetje. 
Even verder scherp RA door draai-
hek weiland in. Volg dit pad richting 
de  slingerende beek Rovertsche Leij 
(kijkpunt B). Volg de beek naar L en 
ga door een volgend draaihek. Steeds 
het graspad langs de beek RD volgen. 
Op asfaltweg LA. Bij campingboerderij 
Breehees bocht naar R. Weg uitlopen 
tot aan T-splitsing.



Zicht vanaf Paradijsbrug

 C     Beekdal Rovertsche Leij
Binnen het uitgestrekte natuurgebied Gorp en 
Rovert ligt het kleinere Landgoed Gorp de Leij. 
Het ligt in het beekdal van de Rovertsche Leij.  
Het bestaat uit gemengde bossen, heidevelden,
vennen en kleine bosweides. Midden in het 
landgoed ligt De Nieuwe Hoef, een boerderij uit 
1641. Pachters moesten vroeger een deel van hun 
oogst aan de landheer geven. Nu zit er horeca in. 

 D    Paradijsbrug 
In de Middeleeuwen werd hier de Sint-Janskapel 
gebouwd. Liempdenaren werden hier tot 1860 
begraven. Er was lange tijd niets meer te zien. De 
laatste herinnering verdween in de jaren zeventig 
van de 20e eeuw, toen een vervallen knekelhuisje 
werd gesloopt. Nu is deze plek opnieuw ingericht 
als archeologisch monument en kun je de sporen 
weer zien.

 E     Kasteeltje op Gorp 
In 1868 kocht de schatrijke Belgische baron 
Eugène Zerezo de Tejada van de gemeente grote 
stukken heide op. Die liet hij bebossen. Hiermee 
legde hij de basis voor Landgoed Gorp en Rovert.
Vijf jaar later bouwde de baron er een jachthuis. 
Dat wordt door de twee torentjes ook wel ‘het 
kasteeltje op Gorp’ genoemd. In 1920 ging het 
landgoed over naar familie Van Puyenbroek, een 
textielfabrikant uit Goirle.

Breehees – De Nieuwe Hoef | | 
Ga RA ri kp 67. Voorbij laatste huis 
wordt asfaltweg onverhard. Op eerste 
kruising in bos RA. Pad volgt even 
later bosrand. Op kp 67 RD ri kp 68, 
onver harde weg. Beek oversteken en 
RD naar kp 68. Ga hier LA  metalen 
bruggetje over ri kp 92. Ga door de 
wandelsluis en op driesprong LA, 
bospad. Op splitsing van paden RA. 
Blijf het pad volgen. Voor een bosweide 
buigt het pad haaks LA. Bij volgende 
open vlakte meteen RA en bij beek RA, 
pad langs de beek. Blijf het smalle pad 
langs de beek volgen. Je gaat door een 
draaihek en komt uit bij boerderij De 
Nieuwe Hoef (kijkpunt C).

De Nieuwe Hoef – Gorp ||  
Voorbij de boerderij RA, halfverharde 
laan. Je komt voorbij een huis met 
nummer 2. Aan het eind LA, onverharde 
weg. Op kp 92 RD ri kp 93. Paradijs-
brug oversteken (kijkpunt D) en RD. 
Op driespong bij P-21310 LA ri Gorp en 
Hilvarenbeek. Volg de weg naar kp 93.

Gorp – Bankven ||  
Bij kp 93 LA, langs huis (wandelnetwerk 
verlaten). (Voor kasteeltje op Gorp: 
ga bij kp 93 RD. Neem bocht naar R. 
Het kasteeltje staat aan je linkerhand 
(kijkpunt E). Ga daarna weer terug 
naar kp 93. Pad buigt terug en maakt 
haakse bocht naar R. Einde akker RD, 
langs huisnummer 9. Blijf dit slinge-
rende pad volgen, even later beek aan 
linkerzijde. Op driesprong LA, beek 
links houden. Aan de overzijde van de 
beek zie je boerderij De Nieuwe Hoef. 
Op driesprong RD, nog steeds langs de 
beek. Bij kp 94 RA, bosweg naar kp 95. 
Hier RD, langs slagboom ri kp 96.



Bankven

 F     Bankven
Twee eeuwen geleden telde Brabant ruim 
tweeduizend grote en kleine meertjes. Meer dan 
de helft is verdwenen door ontginning van het 
gebied en een daling van de grondwaterstand. 
Het Bankven is een van de ongeveer achthonderd 
overgebleven Brabantse vennen. Met een beetje
geluk kun je hier de blauwe reiger zien jagen op vis. 
De rietgors en de kleine karekiet broeden er
graag. ’s Winters is de Goirlesche IJsclub op het 
Bankven te vinden. Als er tenminste ijs ligt.

 G       Ruimte voor water
Langs de Oude Leij kreeg een aantal landbouw-
gronden bij hevige regenval te maken met 
overstroming. Waterschap De Dommel heeft 
daarom een waterbergingsgebied ingericht tussen 
het Kerklaantje en de Beeksedijk in Goirle. Er ligt nu 
een kade. Zo kan het water niet meer overstromen 
naar deze landbouwgronden. Een automatische 
schuif in de Oude Leij sluit bij hoogwater het gebied 
af. Wanneer de hoogwatergolf voorbij is, gaat de 
schuif weer open. Dan kan het water in een paar 
dagen tijd rustig weglopen. Het gebied van 15 
hectare groot kan ongeveer 70.000 kubieke  
meter water opslaan.

Aan het eind, vlak voor akker, scherp 
LA het bos in. Pad buigt rechts om 
klein ven heen. Voorbij akker RD, 
bosweg langs sloot. Aan het eind LA, 
zandweg. Op kruising RD. Bij akker RA 
en aan einde LA. Bij kp 96 RD ri kp 98. 
Via klinkerweg bos inlopen. Bij splitsing 
LA, schelpenpad. Bij kp 98 LA ri kp 65. 
Waar zandweg links afbuigt, schuin RA 
smal pad tussen rodondendronstruiken.  
Let op  eventuele mountainbikers.  

Bankven – St. Janskerk ||   
Bij uitzichtpunt met bankjes  
(kijkpunt F) RD. Op breder pad LA, 
grasland aan linkerhand. Eerste pad 
RA, schuin links ligt kerk. Klinkerweg 
oversteken en RD, slingerende bosweg. 
Op driesprong LA. Meteen bij witte 
slagboom Gorp en Rovert RA ri kp 99. 
Bij kp 99 LA. Blijf weg steeds rechtdoor 
volgen (kijkpunt G) totdat je weer bij 
de kerk bent bij kp 1.
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