
Natuurpoort De Roovertsche Leij is het startpunt voor het archiefrondje Goirle en
Hilvarenbeek. Het is een wandeling over twee van de vijf Kempische landgoederen: Gorp
en Roovert én Nieuwkerk. Hier komen natuurschoon en cultuurhistorisch erfgoed samen.
Daarnaast zullen we de Roovertsche Leij tijdens de wandeling meerdere malen volgen en
oversteken. Deze meanderende beek ontspringt in de buurt van Ravels en gaat ten
zuiden van Goirle samen met de Poppelse Leij, om als Nieuwe Leij de weg te vervolgen
richting Tilburg. Waar deze waterloop onder andere de naamgever is van het Leijpark.
Ga vanaf de parkeerplaats linksaf op het zandpad, je komt knooppunt 64 vanzelf tegen.

Het eerste deel van de route gaat via weilanden naar de bosrand. Je loop in de richting
van Breehees, een buurtschap dat tegenwoordig onderdeel is van de gemeente Goirle.
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Geschiedenis langs de Rovertsche Leij
ARCHIEFRONDJE GOIRLE & HILVARENBEEK

Ontdek de geschiedenis van hetgrensgebied tussen Goirle  en
Hilvarenbeek. Volg de loop van de
Rovertsche Leij over Kempische

landgoederen en de grens met België.

12 kilometer (ca. 2,5 uur)
Natuurpoort De Roovertsche Leij
Gorps Baantje 1, Goirle
Bus 450 Turnhout-Tilburg
64 - 68 - 67 - 94 - 93 - 78 - 72
1 - 90 - 7 - 99 - 62 
flora en fauna  bij de Roovertse Leij, 
monumenten op Gorp en Roovert, 
Rovertse kapel en Klooster Nieuwkerk (optioneel) 
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dit is een wandeling van Regionaal Archief Tilburg
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Alternatieve route: Heb je al trek gekregen? Volg dan knooppunt 92. Je passeert dan De Nieuwe Hoef
(geopend van vrijdag t/m zaterdag). Ga vanuit knooppunt 92 verder naar 93, waar je de route weer oppakt. 

Volg nog een klein stukje de bosrand naar knooppunt 67. 

Je loopt nu het bos in en volgt min of meer de loop van de Rovertsche Leij.  
Misschien zie je zelfs een ijsvogel vliegen! Na enkele minuten vanaf 
knooppunt 94 zie je aan de overkant van de waterloop de Nieuwe Hoef. 
Dit is een monumentale zeventiende-eeuwse tiendhoeve, waarin tegenwoordig 
horeca is gevestigd. De paden voeren je verder over het landgoed Gorp en Roovert. 
Het zal je niet verbazen dat dit gebied door de eeuwen heen meerdere malen als
paradijselijk is beschreven. 

Waarom Jachthuis van Gorp en Roovert het ‘kasteeltje’ wordt genoemd, heeft geen
uitleg nodig. Dit neogotische bouwwerk oogt als een sprookje. Het jachthuis werd
gebouwd in opdracht van François Joseph Eugène de Zerezo de Tejada (1824-1887).
Het landgoed was in zijn handen gekomen na de dood van zijn vrouw Coralie du
Fontbarré de Fumal in 1868. 
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We volgen nogmaals knooppunt 93 en laten het 'kasteel' achter ons naar het 
volgende monument: herenboederij De Leenhof. Hoewel geen kasteel, oogt ook 
deze locatie als het decor voor een sprookje van de gebroeders Grimm. Met name 
de bijzondere theekoepel is reden om even stil te staan. 

Via knooppunt 78 lopen we vanuit het prachtige Gorp door naar Roovert, het tweede
buurtschap waaraan het landgoed zijn naam dankt. 

We zijn nu dicht bij de grens. Zie je in de verte het witte gebouwtje? Dit is de
Rovertkapel, gebouwd op de plek waar de Leij Nederland binnenkomt. De huidige kapel
werd in 1736-1738 opgericht, op de plaats waar vroeger een grenskerkje heeft gestaan.

Hoewel het landgoed  Gorp en Roovert paradijselijk oogt, bleef dit gebied tijdens de
tweede wereldoorlog het leed niet bespaard. In de vroege ochtend van 15 augustus
1942 werden in deze bossen vijf Todeskandidaten gefussileerd: Willem Ruys, Otto Ernst
Gelder graaf van Limburg Stirum, Robert Baelde, Christoffel Bennekers en Alexander
baron Schimmelpenninck van der Oye. Het was een represaille voor een mislukte aanslag
op het luchtspoor in Rotterdam. Voor hen is op het landgoed een monument opgericht. 
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Blokje om: Om het monument te bezoeken wijk je bij knooppunt 1 kort af van de route. 
Volg nummer 2 verder de bossen in. Sla bij het knooppunt rechtsaf (richting 91). Het monument 
bevindt zich na enkele meters aan je linkerhand. Neem vervolgens dezelfde weg terug en pak de 
route weer op bij knooppunt 1.

Tijdens deze wandeling ga je letterlijk over grenzen. Knooppunt 90 ligt (bijna) precies op
de grens tussen Nederland (Goirle) en België (Ravels). Bij de meesten is dit punt bekend
vanwege het tanktoerisme, speciaalbier en een lekker visje, maar het is ook een goed
punt om te bedenken dat open grenzen niet vanzelfsprekend zijn. Pas in 1985 werd het
Verdrag van Schengen getekend, waardoor vrij reizen tussen Nederland en België
mogelijk werd. Voorheen had je voor het lopen van deze route dus een paspoort nodig.

Bij knooppunt 7 steken we daadwerkelijk de grens met België over. Welkom in Poppel!

We lopen nu dieper Nieuwkerk in. Dit Kempische landgoed ligt in zowel België als
Nederland. Het gebied dankt zijn naam aan de 'nyeuwe kerck' die hier in 1652 door
Tilburgers werd gebouwd. De wortels van het landgoed gaan terug tot in de 13de eeuw,
toen hier de abdij van Tongerloo grond in bezit had, maar een landgoed werd het pas
aan het begin van de 19de eeuw. 

De route eindigt bij knooppunt 62 met een keuze. Ga je terug naar het beginpunt? Volg
dan knooppunten 9 en 64. Of heb je juist zin in een drankje op een historische plek?
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Alternatief einde: Sla linksaf naar knoopunt 61 en volg enkele tientallen meters knooppunt 10
naar Klooster Nieuwkerk. Het klooster ligt afgelegen in de bossen op de grens met België. Het
werd ingewijd in 1913 en was een succursaalshuis (nevenvesting) van de Missionarissen van de
Heilige Familie. Via verschillende religieuze groepen kwam het uiteindelijk in particuliere
handen. Vanaf 2006 is zelfs iedereen welkom voor een hapje, drankje, of  nachtje weg.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Ruys_(1894-1942)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Baelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christoffel_Bennekers
https://nl.wikipedia.org/wiki/1913
https://nl.wikipedia.org/wiki/Succursaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Missionarissen_van_de_Heilige_Familie
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Duik dieper in de historische bronnen 
ARCHIEFRONDJE GOIRLE & HILVARENBEEK

Wil je meer ontdekken over dit gebied?
Scan dan de juiste QR-codes voor

aanvullende informatie. Het bijbehorende
knooppunt staat steeds vermeld.

Wil je meer weten 
over de Leij?

Wiki Midden-Brabant
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Hoe zag de Nieuwe Hoef er
honderd jaar geleden uit?

Regionaal Archief Tilburg

94

Over de Spaanse familie de
Zerezo de Tejada.

Cubra
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De 'waarheid' achter de
Rovertse kapel.

Cubra / Pierre van Beek

72

De fussilade op 
Gorp en Roovert.
Wiki Midden-Brabant
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In 1914 kwam je de
grens niet zomaar over.

Regionaal Archief Tilburg

90

Over de verkoop van
Nieuwkerk in 1869.

Regionaal Archief Tilburg
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Bekijk hier oude foto's 
van Nieuwkerk.
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Check hier de andere
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https://wikimiddenbrabant.nl/De_Leij/
https://hdl.handle.net/21.12103/dd68c098-2542-5cbb-79e3-d2be9b5a88de
http://www.cubra.nl/brabantslandschap/hetparadijs.htm#:~:text=Ontstaan%20en%20groei%20van%20het%20landgoed%20Gorp%20en%20Rovert
http://www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek/heemkunde43rovertroovert02.htm
https://wikimiddenbrabant.nl/Fusillade_Gorp_en_Rovert,_Goirle,_15_augustus_1942.
https://hdl.handle.net/21.12103/40fbd048-ec0a-709f-9ce7-796cbbcdc5dd
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-in-archieven/?%2Fscans%2FNL-TbRAT-2%2F6.2.55%2Fstart%2F10%2Flimit%2F10%2Fhighlight%2F2=
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoek-een-foto/?mode=gallery&view=horizontal&q=nieuwkerk&rows=25&page=2
https://hdl.handle.net/21.12103/40fbd048-ec0a-709f-9ce7-796cbbcdc5dd

