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Luyksgestel_Stevensbergen & Hoogste top Noord-Brabant – 15km. 
 

Startpunt: Oude Kerktoren, Kerkstraat 100 Luyksgestel. 
Voldoende parkeerruimte. 
 
Luyksgestel dankt zijn naam aan het 
feit dat het destijds een enclave was 
binnen de Meijerij van `s 
Hertogenbosch dat deel uitmaakte 
van het prinsbisdom Luik. 
Gestel betekent hoog en droog 
gebied terwijl Luyks betekent bezit 
van het prinsbisdom Luik.  
Tussen 1815 en 1818 lag Luyksgestel 
nog in België. In 1818 werd 
Luyksgestel met Lommel geruild 
zodat Luyksgestel bij Noord-Brabant 
kwam.  
 

Bij de oude kerktoren de Kapellerweg 
aflopen richting de Molen. 
We lopen langs de molen en het 
bakkerijmuseum rechtdoor naar de 
Heilige Kruiskapel. 
De Grenswachter is de naam van de 
ronde stenen korenmolen 
(Beltmolen) die in 1891 werd 
gebouwd. De bijnaam was de Zwarte 
Molen. De Deen, een andere molen 
in Luyksgestel stond bekend als De 
Witte Molen. 
 

Voor de Heilige Kruiskapel rechts (fietspad) oplopen. 
Deze Heilig Kruiskapel (1727) is gebouwd ter vervanging van een kleinere oudere kapel welke in de 
archieven bekend staat als het z.g. Heilig Huisken. Omdat de oude kapel zeer veel pelgrims uit de Meierij 
aantrok werd in 1727 besloten om op deze plaats een grotere kapel te bouwen. In de tuin rondom de kapel 
staat het op één na oudste openlucht altaar van Noord Brabant: De Hunnebergen.  
 

Na een bocht naar links, pad volgen langs de kleine beek Zoefterloop. 
Op 4 sprong RD 
Einde weg rechts (Kp 95 ri94) 
Op 4 sprong RD 
Op 4 sprong RD (Kp94) 
 

1e pad links en daarna einde rechts. 
Einde links. 
Op de asfaltweg (Postelsche Heideweg) rechts en direct links (zandpad oplopen). 
Op 4 sprong RD (Ruiter Kp 55). 
Op 4 sprong links (Kp20 ri94). 
Pad met de groen/gele bordjes over de heide volgen. 
 
 



 
 
We lopen hier door het natuurgebied Stevensbergen.  Stevensbergen is een droog bos- en heidegebied 
waar nog enkele stuifzandduinen te zien zijn. Deze stuifzandduinen zijn nog een restant van de Kempische 
heide die voor een groot deel is ontgonnen om land en bosbouw mogelijk te maken. Hier links is het 
hoogste punt van dit gebied, 43,7 meter hoog.  
 

Als we het weer bos inlopen einde rechts (nog steeds bordjes volgen). 
Einde rechts (bord Stevensbergen), we verlaten de route met de groen/gele bordjes. 
1e pad brede pad links. 
Op 5 sprong 2e pad rechts (Ruitenpad Kp ri 51). 
Op 4 sprong RD. 
Op schuine 4 sprong RD (langs een akker) en einde links. 
1e pad rechts (smal pad langs de bosrand). 
Bij een hek RD. 
Hier steken we de Belgische grens even over. 
 

1e pad links en na een hek op een fietspad links. 
Fietspad met bocht naar links volgen tot grenspaal 191 (bankje). 
We wandelen hier in het Venakkerbosch ten zuidenwesten van Luyksgestel. Het Venakkerbos is een droog 
bos- en heidegebied met her en der een stukje stuifzand en wat vennen.  
Rechts zien we een picknick bank, hier staat een informatiebord over grenspaal 191 en het hoogste 
natuurlijke punt van Noord-Brabant. 
 

Bij grenspaal 191 verlaten we het fietspad en lopen rechtdoor (langs afrastering, onverhard pad). 
Na 30 meter rechts. 
Hier zien we een bordje 43,7 meter boven NAP. Hier vlak naast bevindt zich het hoogste natuurlijke punt 
van Noord-Brabant, 44 meter hoog.  
 

Pad uitlopen en einde rechts. 
Op 4 sprong RD (Kp32) en daarna 2e pad links. 
Einde links en daarna 1e pad rechts. 
Pad naar links volgen en direct pad naar rechts volgen (zijpaden negeren). 
 

Einde rechts en direct Links 
Op 4 sprong rechts en na de bosven (Zwarte ven) rechts (smal pad langs de ven) 
Voor een picknick tafel links aanhouden en einde links. 
1e rechts (smal pad). 
1e links en daarna einde links (Kp 31 ri23). 
Direct 1e rechts en bij Kp23 RD. 
Bij een akker 4 sprong RD en einde links (Boscheind, pleintje met bankjes). 
Na huisnummer 80 1e pad rechts. 
Einde rechts en daarna weer einde rechts. 
Dit pad helemaal uitlopen (we komen weer bij de Heilige Kruiskapel). 
 

Bij de Heilige Kruiskapel RD de Kapelerweg uitlopen langs de Molen naar het beginpunt van deze wandeling 
bij de oude kerktoren. 
De oude kerktoren van de in 1958 gesloopte kerk is blijven staan, vlakbij de moderne kerk. De kerk was na 
de brand van 1840 herbouwd. De funderingen van de vroegere kerk zijn in de bestrating zichtbaar gemaakt.  
 

* * * Wandelen is een gezonde sport, maar loop deze route ook met het gezonde verstand. * * * 


