
 
 
Fietsroute Lage Mierde Bergeijk (60km) 

 
 
Start: Herberg Landhoeve de Buitenman, Buitenman 2, 5094 EJ, Lage Mierde. 
 
Routebeschrijving 
Fietstocht van Lage Mierde naar Bergeijk. 
Knooppunten zijn de nummers op de fietsbordjes aangegeven. 
 
Heenreis 
(knp = fietsknooppunt) 
Vanaf erf linksaf, grote weg oversteken, weggetje volgen, dezelfde 
weg weer oversteken naar de kern van het dorp Lage Mierde. 
Van knp 94 richting knp. 96 (Broekkant), weg volgen tot afslag naar links vervolg 
Broekkant. 
Vanaf knp. 96 richting knp. 56 (stukje door Hooge Mierde) blijf 56 volgen. Op 
gegeven moment linksaf, neem fietspad! Blijf 56 volgen. 
Van knp 56 richting knp 60. 
Van knp 60 richting knp 92. (weg bij grens oversteken, linksaf en weer richting 92 
volgen = richting Reusel) 
Vooraan in dorp Reusel rechtsaf, weer 92 volgen, na enige tijd linksaf, volg 92. 
Vervolgen tot kruising, rechtsaf richting 92, alsmaar weg vervolgen. 
Over viaduct, knp 17, neem richting knp 18, linksaf, vervolgen. 
Bij knp 18 (grens Postelseweg) richting 19; neem fietspad. 
Op gehucht Witrijt, bij kruising rechtsaf richting Weebosch, richting 19. Fietscafé. 
Vervolgen tot knp 19 en vervolgens knp 20 (Weebosch). 
Van knp 20 richting knp 21. 
Van knp 21 richting knp 25, tot bordje Bergeijk. Dan eerste straat rechts (Breerijt) en 
bij kruising op einde weer rechts. 
 
Terugreis  
Terlostraat uitrijden, op het einde rechtsaf (=Frater Romboutsstraat), deze uitrijden 
tot bocht naar rechts. Daar begint de Kerkpad. Deze helemaal uitrijden, op einde bij 
kruising met Weebosserweg, linksaf. Dit is richting knp 21. (dit eerste stuk is 
omgekeerd hetzelfde als bij heenreis) 
Bij knp 21 richting knp 20 (centrum Weebosch) 
Bij knp 20 richting knp 19. 
Bij knp 19 richting knp 11. (kruising Postelseweg) 
Postelseweg oversteken, voorzichtig! Richting knp 12. 
Bij knp 12 richting knp 16 (door Cartier Heide, natuurgebied) 
Bij knp 16 rechtsaf richting knp 14, viaduct over, dan linksaf richting 14 vervolgen. 
Bij knp 14 richting knp 15 (door de Peelse Heide, natuurgebied). 
Bij knp 15 informatiebord over Peelse Heide. Richting knp. 97. 
Na ± 1500 meter aan linkerhand de ‘bijentuin’ van de imkersvereniging Reusel. 
300 meter verder rechtsaf, richting 97 vervolgen. 
Volg 97 tot rotonde, rechtsaf, na 50 meter linksaf, vervolg richting 97 (=Buspad). 
Einde Buspad linksaf (=Raamloop), bij kruising Rouwenbogt rechtsaf, richting 97. 



Bij kruising rechtsaf (=Busschoor), einde kruising linksaf. 
Bij knp 97 richting knp 94, linksaf 94 volgen. Door dorp Hulsel, richting Lage Mierde, 
alsmaar 94 volgen. 
Bij nieuwe rotonde oversteken, 94 volgen. 
Bij knp 94 (= kern Lage Mierde) borden richting eko-asperges volgen (= weg richting 
Hilvarenbeek), steek weg over, volg kleine weggetje en steek 
dezelfde weg opnieuw over. U bent weer terug bij Landhoeve de Buitenman, waar u 
gezellig nog wat kan drinken of aan kan schuiven voor een lekkere hap. 
We hopen dat het een gezellige en gezonde, een leerrijke en mooie tocht was. 


