Aspergeroute door de Brabantse Kempen
(50 km)
De Aspergefietsroute start en eindigt bij biologische boerderij Landhoeve de Buitenman in
Lage Mierde, 20 kilometer ten zuiden van Tilburg. U fietst ongeveer 50 kilometer door de
Brabantse Kempen, waarbij u ook even de Belgische grens oversteekt. De route voert u langs
de natuurgebieden Landgoed de Utrecht, de Arendonkse Staatsbossen (in België), de Reuselse
Moeren, de Peelsche Heide en de Neterselsche en de Mispeleindsche Heide. Tussendoor fietst
u langs kleinschalig agrarisch landschap en door de dorpjes Hoge Mierde en Netersel.
Voor en na de tocht bent u van harte welkom bij Landhoeve de Buitenman. In de herberg
vindt u meer informatie over het bedrijf. Tijdens het aspergeseizoen, van 15 april tot 24 juni,
is de winkel zeven dagen per week geopend. De rest van het jaar kunt u altijd terecht in
herberg voor winkelproducten.
Komt u met het OV en/of wilt u een fiets huren?
Station Tilburg is het dichtstbijzijnde station, maar het ligt 20 km van de route. Uw eigen fiets
mee in de trein is dus alleen een optie voor de stoere fietsers. Met de bus komt u dichterbij. U
kunt bijvoorbeeld een fiets huren in (vooraf reserveren):
-Hilvarenbeek, Profile van der Kaa, Diessenseweg 64, 013-5052010 (8 km van het startpunt
van de route).
-Hooge Mierde, Fietsenverhuur van de Mierde, Sint Cornelisstraat 9, 013-5091281 (aan de
route, u start niet aan het startpunt, maar tussen knooppunt 96 en 56).
-Reusel, Hermans Tweewielers, Kerkstraat 30, 0497-641367 (1,5 km van de route, u start niet
bij het startpunt maar tussen knooppunt 15 en 97).

Beschrijving van de route
Regio-VVV Kempen en de Peel heeft een fietsroutenetwerk uitgezet. De fietsroute is uitgezet
langs de zogenaamde knooppunten van dit netwerk. Elk knooppunt heeft een nummer en staat
op de weg met bordjes aangegeven. De knooppuntnummers staan ook op de kaart.
LA = linksaf, RA = rechtaf, RD = rechtdoor
Landhoeve de Buitenman (startpunt)
De route start bij de herberg van Tom en Yvonne Romme, Buitenman 2, 5094 EJ Lage
Mierde. Een bord geeft aan waar u kunt parkeren, achter de herberg rechts op de
parkeerplaats.
A Vanaf de herberg fietst u de Buitenman op met uw rug naar de provinciale weg. U steekt
het beekje de Reusel over en gaat daarna de eerste zandweg LA. Deze weg komt uit op de
Beekakkerweg. Hier gaat u LA.
B Bij de eerste kruising (de weg RD is een zandweg) gaat u RA. U bevindt zich nu op het
Fietsroutenetwerk De Kempen en u rijdt richting fietsrouteknooppunt 96. Vanaf 96 volgt u de
bordjes naar 56.

C Vanaf punt 56 rijdt u langs de grenspalen die de grens tussen Nederland en België aangeven
richting punt 60. Hier gaat u RA, zodat u de grens oversteekt en de Arendonkse Staatsbossen
inrijdt. Bij punt 59 heeft u ‘het Kanaal van Dessel over Turnhout naar Schoten’ bereikt. Over
het Jaagpad fietst u naar punt 67. Bij punt 67 verlaat u het Kanaal en fietst u langs de Reuselse
Moeren richting punt 17.


In de Reuselse Moeren op de grens van Nederland en België werd vroeger hoogveen
gewonnen. Het is een mooi natuurgebied waar onder andere hoogveenvegetaties
voorkomen met kleine veenbes, lavendelhei, beenbreek, klokjesgentiaan en vele
soorten veenmos. Er broeden veel vogels, zoals de blauwborst, de sprinkhaanzanger,
de geoorde fuut, de roodborsttapuit en de grasmus.

D Bij punt 17 komt u op een provinciale weg uit. U slaat hier LA en volgt de provinciale weg
2 km tot punt 92, waar u RA mag slaan richting punt 15, zodat u weer op mooiere weggetjes
langs akkers en bos terecht komt.
E Bij punt 15 slaat u LA richting punt 97. Na ca. 750 m maakt de weg een bocht rond een
vennetje aan uw rechterhand.


Hier staat een Januskop als monument om de waterscheiding aan te geven. Het
(regen)water ten noorden van het monument stroomt via de Reusel en de Dommel af
naar de Maas. Ten zuiden van de Januskop stroomt het naar de Nete en de Schelde.
Een januskop heeft een gezicht aan twee kanten en is een oeroud symbool om
tweedeling te vertolken.

F Volg de bordjes naar punt 97, vervolgens naar punt 29 in Netersel en dan richting punt 28.
Na Netersel komt u in het stroomdal van de beek de Grote Beerze.


In de tweede helft van de vorige eeuw zijn bij ruilverkavelingen veel slingerende
beekjes rechtgetrokken om meer grond voor de landbouw geschikt te maken. De
laatste tijd krijgen veel beken hun oude kronkelige loop weer terug. Ook de beek de
Groote Beerze werd een kanaal, maar is nu weer in zijn oude glorie hersteld. In het
omliggende land krijgt de natuur alle ruimte. De beek vormt een ecologische
verbindingszone tussen de natuurgebieden de Neterselse Heide en de Landschotse
Heide.

G Bij punt 28 gaat u LA het bos in richting punt 98.


U fietst nu door natuureservaat de Neterselsche en de Mispeleindsche Heide, een
prachtig en uitgestrekt bos- en heidegebied waar u niet veel anders hoort dan de
geluiden van de natuur. U passeert twee grote vennen, Het Goor en De Flaes. Flaes (of
flaas, fles, vlas, vlies) is een oude benaming voor stilstaand water in heide of bos.

H Bij 98 slaat u LA richting 93. Het eerste stuk van ca. één kilometer is onverhard. Bij punt
93 gaat u RA.Bij de rotonde verlaat u het fietsroutenetwerk en gaat u RA de provinciale weg
op richting Tilburg/Hilvarenbeek. Het tweede schuine weggetje gaat u LA (u ziet aan uw
rechterhand een straatnaambordje Elzenstraat). U rijdt nu de Buitenman weer op en bent weer
bij de herberg waar u gezellig aan tafel kunt schuiven voor een stevige maaltijd.

