
Start bij Landhoeve Herberg Buitenman , Buitenman 2 5094 EJ Lage mierde 

Voldoende parkeergelegenheid aanwezig 

Route 40 of 27 km 

 

Routebeschrijving:   

1. Vertrek vanaf de Buitenman links, tot provinciale weg, dan rechts, dan eerste weg 

rechts “Kloosterstraat”, volgen tot Dorpsplein, langs kerk aan linkerzijde weg 

rechtdoor volgen. 

2. Derde weg linksaf, in bocht bij pleintje "Gijsestraat".  

3. Bij voorrangsweg "Kempenbaan" rechtsaf, fietspad.  

4. Eerste kruising linksaf Voorzichtig oversteken!, fietspad richting Hulsel.  

5. Einde fietspad oversteken en weg blijven volgen.  

6. In centrum Hulsel rechtsaf "de Hoef".  

7. Splitsing links aanhouden "de Hoef - Fransehoef".  

8. Einde weg links aanhouden, daarna rechtdoor vervolgen "Franse Hoef".  

9. Bij kruising met fietspad rechtsaf, fietspad volgen.  

10. Bij eerste rotonde: linksaf richting Eindhoven, fietspad volgen ("P.G. 

Ballingslaan").  

11. Fietspad volgen "Lange Trekken" tot verkeerslichten.  

Tip:  Aan de linkerkant ziet u een kunstwerk. Het "Traject" is ontworpen ter 

herinnering aan de vroegere tramlijn en vormt een 'visuele zichtlijn en voetpad' 

tussen de buurdorpen.  

12. Verkeerslichten Voorzichtig oversteken!, linksaf richting Hapert.  

13. Op splitsing 'fietspad-zandpad' rechtdoor zandpad op.  

14. Verharde weg rechtsaf.  

15. Einde weg linksaf "de Uitgang".  

16. Eerste weg linksaf "Overland".  

17. Eerste weg rechtsaf "Groot Terkooijen".  

18. Hier bent u bij café " 't Nekkermenneke".  

3.  

Tip:  Pas op Kees, hang niet zo ver over de putrand! Straks grijpt de Nekkerman je 

nog en sleurt je mee in de diepte. Bliksemsnel haakte de Nekkerman zijn haak om 

je nek en trok je naar beneden naar zijn hol in het koude putwater. En nooit, nee 

nooit, zag jij je ouders, broers en zussen weerom.  

Let op: Indien u de langere route van 40 km wilt fietsen: kies dan de verlenging, 

zoals aan het eind beschreven!  

4.  

19. Bij vertrek vanuit "'t Nekkermenneke" rechtsaf weg vervolgen.  

20. Einde weg Voorzichtig oversteken! en op fietspad rechtsaf.  

21. Tweede weg linksaf "Ten Vorsel".  

 

 

Tip: U fietst hier door een beukenlaantje met grillige bomen.  

22. Splitsing rechts aanhouden.  



Tip: Links staat een gedenkbeeld als herinnering aan de boswachters, voorstellende de 

geborgenheid van de mens voor de natuur.  

23. Na einde verharde weg rechtsaf grind-fietspad (na huis "Blauwe kei").  

24. Einde fietspad linksaf, fietspad (Bredase baan).  

25. Eerste weg linksaf "Egyptische dijk".  

26. Eerste weg rechtsaf "Bossingel".  

27. Voor bocht naar rechts fietspad op,  

28. Verkeerslichten oversteken! en rechtdoor vervolgen "Europalaan".  

29. Kruising "Centrum Bladel" rechtdoor vervolgen.  

30. Eerste weg linksaf "Zwartakkers" In bochten weg aanhouden.  

31. Einde weg linksaf, daarna links aanhouden "Franse Hoef - Steenoven".  

32. Tweede weg linksaf "Busschoor".  

33. Weg rechts volgen "Busschoor".  

34. Einde weg rechtsaf.  

Tip: U passeert nu de "Stroom".  

35. Einde weg Voorzichtig oversteken! en linksaf "Vooreind - Vloeieind".  

36. Einde bebouwde kom 'Hulsel' fietspad op.  

37. Voorrangsweg Voorzichtig oversteken! en rechtdoor vervolgen  

38. Bij Dorpsplein naar links, door de Broekkant, dan bij einde bebouwing rechts door de 

Hogeweg, gaat over in zandpad , einde rechts en na 300 meter bent u bij de herberg van 

Landhoeve de Buitenman   

 

Routebeschrijving met verlenging van 13 km: 
U fietst dan in totaal 40 km. 

 1. Bij vertrek vanuit "'t Nekkermenneke" rechtsaf weg vervolgen.  

 2. Einde weg Voorzichtig oversteken! en op fietspad linksaf.  

 3. In "Dalem" derde weg rechtsaf "Dalem huisnr. 7 - 9".  

 4. Eerste kruising rechtsaf "de Pan".  

 5. Viaduct oversteken, eerste weg rechtsaf, meteen linksaf, fietspad volgen.  

 6. Op T-splitsing fietspaden rechtsaf, paddestoel 23418.  

 7. Einde fietspad rechtsaf, viaduct oversteken.  

 8. Na het viaduct meteen linksaf.  

 9. Bij het asfalt fietspad rechtsaf richting Bladel.  

10. Fietspad gaat over in asfaltweg "Troprijt".  

11. Einde weg linksaf fietspad "Bredase baan".  

12. Eerste weg linksaf “Ten Vorsel”.  
 


