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landgoed nieuwkerk 
Landgoed Nieuwkerk is deels in eigendom van 
 Brabants Landschap (110ha) en deels van de erfge-
namen van de familie De Meester de Betzenbroeck 
(176 ha). De naam Nieuwkerk komt van “de nyeuwe 
kerck van dije van Tilborch” ofwel de grenskerk van 
de Tilburgers. Het landgoed Nieuwkerk is ontstaan 
in het begin van de 19e eeuw, maar al in de 13e eeuw 
had de Abdij van Tongerlo hier een hoeve in bezit. De 
beek de Poppelsche Leij meandert door het mooie, 
natuurlijke beekdal. 
Nieuwkerk is gedeeltelijk toegankelijk voor publiek 
en biedt gelegenheid om te golfen en het houden van 
vergaderingen, workshops of als trouwlocatie.  

Bedrijven langS de route 

k 1 Party Restaurant De Nieuwe Hoef
Gorp aan de Ley 1, Hilvarenbeek, T. 013–5345675
www.nieuwehoef.nl

t 2 Campingboerderij Breehees
Breehees 6, Goirle, T. 013 – 5346708
www.breehees.nl

langS de roovertSche leij
Wandelroute over Landgoed Nieuwkerk, Landgoed 
Gorp & Roovert, Gorp de Leij  
 
Deze folder bevat 4 wandelroutes, die u zelf kunt 
koppelen tot één lange wandeling. De routes lopen 
over het wandelknooppuntennetwerk. 
U maakt tijdens uw wandeling kennis met 
Landgoed Nieuwkerk, Landgoed Gorp 
& Roovert, Gorp De Leij en de Rovertse 
Heide. Samen vormen zij een unieke 
groene parel ten zuiden van Tilburg. 

Startpunt
Natuurpoort Roovertsche Leij i.o., 
Gorps Baantje, Goirle
 
 



landgoed gorp & roovert
Gorp & Roovert is een particulier landgoed met een 
heel eigen karakter en een oude geschiedenis. In oude 
cijnsboeken wordt ‘Hoeve van Gorp’ genoemd als 
leengoed van de hertogen van Brabant. Tegenwoordig 
beslaat het landgoed 1200 ha, waarvan 400 ha land-
bouwgrond. De bossen staan vol met naaldbomen, 
eiken en beuken. Daartussen bevinden zich graslan-
den en vennen.
Tegenwoordig bestaat Gorp uit 4 oude boerderijen, 
het ‘Kasteeltje’ en de ‘Paradijsbrug’. Deze is vernoemd 
naar Johannes Goropius Becanus (1519 – 1572) die ver-
onderstelde dat in deze streek het Aards Paradijs moet 
hebben gelegen. Op de leenhoeve is een beeltenis van 
deze taalgeleerde ingemetseld in de muur. De kern 
Roovert bestaat uit 3 historische langgevelboerderijen. 
In een ervan was vroeger ‘Herberg de Rook’ geves-
tigd, gelegen langs de weg van ’s-Hertogenbosch 
naar Antwerpen. Op de grens met België staat de 
Roovertse Kapel. 
Iets verderop, bij het stenen bruggetje over De Leij 
staat een verwijzing naar een fusilladeplaats, waar in 
WOII 5 Nederlandse verzetshelden zijn omgebracht. 
Op de grens met België staat de Roovertse Kapel met 
picknickplaats. 
 

gorp de leij 
Gorp de Leij is een gebiedje aan de hevig kronkelende 
Rovertsche Leij en wordt beheerd door Brabants 
Landschap. Aan het beekje liggen 10 intieme bos-
weitjes. Al wandelend langs de beek kan een blauwe 
flits u verrassen. Dat is de ijsvogel. Pijlsnel scheert hij 
over het water om onmiddellijk weer uit het gezichts-
veld te verdwijnen. In schoonheid wordt hij slechts 
 geëvenaard door de fladderende bosbeekjuffers. 
Een andere blikvanger is boerderij ‘De Nieuwe Hoef’, 
een originele tiendhoeve uit 1641. Pachters kwamen 
er vroeger hun tiende van de oogst brengen, een soort 
belasting. Tegenwoordig is de hoeve in gebruik als 
restaurant.

coloFon
Uitgave april 2014. Deze uitgave is met de meeste zorg 
samengesteld door Stichting De Kempische Landgoe-
deren i.s.m. Dré Rennen, Hans de Kort en Brabants 
Landschap en fotograaf Huub Smeding.
In deze serie zijn diverse wandel- en fietsroutes over 
De Kempische Landgoederen verschenen, gebaseerd 
op het wandel- en fietsknooppuntennetwerk. 
Informeer bij VVV of bedrijven naar kaartmateriaal of 
kijk op www.kempischelandgoederen.nl
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www.vvvdebrabantsekempen.nl

www.brabantslandschap.nl

www.kempischelandgoederen.nl 


