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Het Heerlijk Pauwelspad is een wandelroute van 34 km door het gebied tussen Loon op Zand, Til-
burg, Berkel-Enschot en Biezenmortel. Het pad loopt door  afwisselend  terrein, onderdeel van het 
in ontwikkeling zijnde Landschapspark Pauwels Dit park ontleent zijn naam aan Heer Pauwels 
van Haestrecht, een ridder die eind 14e eeuw Heer was van Loon op Zand en Tilburg.

Je loopt door bossen, langs akkers en weilanden,  dorpen,  een  laagveenmoeras en door droge 
duinen. Je kunt de route op meerdere locaties starten en zelf kiezen in welke richting je loopt. Het 
wandelpad is bewegwijzerd via wandelknooppunten. De nummers van de knooppunten staan op 
de kaart. De startlocaties zijn bereikbaar met  de bus en er is parkeergelegenheid.
In de nabije toekomst koppelen we een aantal kortere ommetjes aan het Heerlijk Pauwelspad.

Meer informatie over het pad vind je op www.pauwelspad.nl
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Assisië, 
Biezenmortel Loon op Zand-  74  22  62  63  77  01  21  41  40  32  37  30  29  28  26  25  24  19  20  41

Berkel-Enschot Assisië, 
Biezenmortel44  75  32  38  34  90  79  72  71  05  -

Berkel-EnschotLoon op Zand 41  16  55  43  72  [honden: 73  67  ] 70  64  69  68  63  44

Is er iets mis met de bewegwijzering van de wandelknooppunten? Meld dit via het meldpunt op www.routesinbrabant.nl



Loon op Zand - Berkel-Enschot, ± 10 km  

41  Het Witte Kasteel in Loon op Zand is het resterende deel van de burcht die ridder Pauwels van Haest-
recht hier in de middeleeuwen liet bouwen rond 1383. Vanuit het kasteel wandel je door een lommerrijk bos 
naar 55 De Pauwelshoeve. Hier is een educatieve boerderij met een schapenhouder die gespecialiseerd 
is in landschapsbeheer met behulp van schaapskuddes. In het voorjaar kun je hier genieten van de vele 
ronddartelende lammetjes.
Hierna loop je door een agrarisch gebied met akkers, weilanden en poelen met kikkers en salamanders. Ook 
zijn er vaak ooievaars te vinden. Landbouw en veeteelt vinden hier in toenemende mate op duurzame wijze 
plaats, met aandacht voor natuurbeheer. Op diverse plaatsen kun je verse producten kopen, rechtstreeks bij 
de telers. 
Binnen enkele jaren zal hier in het kader van de ontwikkeling van landschapspark Pauwels een water-
landschap te vinden zijn, een zogeheten retentiegebied waarin regenwater langer wordt vastgehouden, in 
combinatie met natuurontwikkeling en recreatie.

Assisië in Biezenmortel - Loon op Zand, ± 18 km

Landpark Assisië in Biezenmortel is het terrein van een voormalig klooster, waar al meer dan honderd jaar 
een instelling is gevestigd voor mensen met een verstandelijke beperking. Tegenwoordig delen de bewoners 
hun ruimte met nieuwe initiatieven op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur. Het pad vervolgend, 
loop je door agrarisch gebied en bereikt het natte natuurgebied 40 41 De Brand, een voormalig veengebied 
dat rond 1300 is afgegraven om als brandstof te dienen. Je loopt langs vochtige broek- en hakhoutbossen, 
oude waterlopen en bloemrijke weilanden, met veel bijzondere planten, vogels, vlinders en amfibieën.
Hierna kom je in de bossen van de Loonse en Drunense Duinen. Na 30 Landgoed Bosch en Duin kun je bij 
wandelknooppunt 28  genieten van een prachtig uitzicht over een van de grootste zandverstuivingen van 
West-Europa. Tenslotte wandel je door een bosrijke omgeving via het oude buurtschap Land van Kleef naar 
het levendige dorpscentrum van Loon op Zand.

Berkel-Enschot - Assisië in Biezenmortel, ± 6 km

44 Het terrein van de voormalige Trappistinnen Abdij O.L Vrouw van Koningsoord is nu het nieuwe dorpshart 
en winkelcentrum van Berkel-Enschot. Enkele markante gebouwen van de abdij zijn behouden en bevatten 
nu o.a.  de bibliotheek, gezondheidscentrum, restaurant en appartementen. Van hieruit gaat de route door de 
oude kern van Berkel met de Willibrorduskerk richting het buitengebied met diverse mooie, oude boerderij-
en. Naast wei- en bouwland  zie je ook veel boomkwekerijen, die typerend zijn voor dit deel van Midden-Bra-
bant. Ten oosten van Udenhout loop je langs de 71 72  Leemputten. Hier werd vroeger leem gewonnen voor 
de voormalige steenfabriek. Het fabrieksterrein is nu omgevormd tot een natuurgebied dat beheerd wordt 
door Stichting Brabants Landschap en bekend staat om zijn rijke populatie aan amfibiëen.

Op dit deel van de 
wandelroute zijn honden 

niet toegestaan. In hondenpoep 
kan een parasiet zitten die ge-
vaarlijk is voor koeien. Als een 
koe (kuil)gras eet waarin deze 
parasiet zit, dan is de kans op 
een miskraam groot. Ook stopt 
de melkproductie. Op de kaart 
geven we daarom een alterna-
tieve route aan voor wandelaars 
met hond.
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