
 
 
Fietstocht Lage Mierde Veldhoven (14km) 
 
 
 
Start: Landhoeve de Buitenman, Buitenman 2, lage Mierde. 
 
Heenreis 
(knp=knooppunt) 
Terugfietsen naar het dorpsplein van Lage Mierde, knp. 94.  
Vanaf knp 94 richting knp 97; weg vervolgen tot in het dorp Hulsel. 
Let op ! in dorp Hulsel niet verder gaan richting knp 97, maar weg richting Bladel 
kiezen. Direct buiten het dorp afslag Netersel nemen en via de gewone 
bewegwijzering naar Netersel. In Netersel doorrijden tot knp 29. 
Op knp. 29 richting knp. 33 door Casteren, volg alsmaar knp. 33. 
Op knp. 33 kiezen voor richting knp. 34 (= Hoogeloon). 
Van knp. 34 richting knp. 35. 
Van knp. 35 richting knp. 38. 
Van knp. 38 richting knp. 40 (= Oerle/Veldhoven). 
Van knp. 40 richting knp. 41 (= dopskern Oerle). 
Van knp. 41 (kerk Oerle) Kerkstraat in, rechtsaf St.Janstraat tot rotonde. 
Bij rotonde rechtsaf (=Sondervick), alsmaar rechtdoor, tot Europalaan. 
Linksaf, Europalaan in. Bij de eerste echte kruising, Rapportstraat rechtsaf, tot aan 
De Schep. 

Terugreis  
(knp = fietsknooppunt aangegeven op bordjes langs de weg) 
Vanaf De Schep richting Dorpstraat/kerk 
Rechtsaf, winkelcentrum Kromstraat in, uitrijden tot kruising met Kromstraat/De Plank 
Oversteken, richting Knegsel, Nieuwstraat; deze volgen tot rotonde. 
Rotonde recht oversteken, Knegselseweg, deze volgen; neem fietspad tot 
knooppunt 42 Na 50 meter, linksaf richting knp 43. 
Na 300 m. rechtsaf, bij bordje ‘Halfmijlroute’ (=Moormanlaan): let op! Bordje in heg 
verscholen. Moormanlaan vervolgen tot einde = kruising met verharde 
Steenselseweg. 
Rechtsaf, richting Knegsel. Na ± 600 meter, linksaf: Breemakkerweg (= richting 
sportpark) Bij splitsing: Dijkakkerweg (r) volgen, draai mee naar rechts; bij splitsing: 
linksaf (=past.Eykenweg). Deze volgen tot einde, dan rechtsaf (=Hoekdries) tot 
verharde weg (40 m), deze recht oversteken, en meteen rechtdoor het bospad in. 
Bospad helemaal uitrijden tot kruising met verharde weg. Daar linksaf, fietspad 
volgen. (= Broekendsestraat), doorrijden tot kruising. Voorzichtig = drukke weg. 
Deze weg recht oversteken , richting knp 39 (=r. Hoogeloon); fietspad links. 
Volg richting knp 39, linksaf (Molenweg). 
Op knp 39, rechtsaf richting knp 34 (Breestraat, Hoogeloon). Volg richting knp 34 (= 
linksaf, tussen boerderijen door, Dijkstraat). 
Bij kruising met Burg. Van Woenseldreef, rechtsaf, tot einde. Kruising oversteken, en 
.... let op! ... nu niet knp 34 volgen, maar linksaf richting Casteren. Dorpsstraat 
doorrijden, r. centrum Casteren; Kerkstraat; t.o. kerk: Zandstraat inrijden en volgen 



tot kruising met Kranenberg. Deze weg oversteken en meteen linksaf richting knp 29. 
Stopbord! Let op! Drukke weg, oversteken r. Netersel (fietspad aan linkerhand 
vervolgen tot knp. 29. 
Op knp. 29 , linksaf, richting knp 93 kiezen (= r. Lage Mierde), even verder rechtsaf 
(= De Lei). Volg alsmaar richting knp 93. 
Op knp 93 rechtdoor richting knp. 94, rotonde op de weg Reusel – Hilvarenbeek 
recht oversteken, richting knp 94 volgen tot kerk Lage Mierde. Volg dan de borden 
richting eko-asperges (= weg richting Hilvarenbeek), steek weg R-H (in reparatie) 
opnieuw over, volg kleine weggetje en steek dezelfde weg opnieuw over. U bent 
weer terug bij Landhoeve de Buitenman, waar u na de tocht in de herberg gezellig 
wat kan drinken en eten. 


