
'Landgoed De Utrecht' & De Beerzen  

Deze tocht begon in het 

pittoreske dorp 'Lage Mierde', deelgemeente van 'Reusel-De Mierden'. Via Mispeleind 

fietsten we op een onverharde weg naar de Mispeleindse- en Neterselseheide. Daarbij 

passeerden we het mooie vennengebied van De Flaes & Het Goor. We reden verder 

door de Spreeuwelse heide naar Westelbeers, deelgemeente van Oirschot. Na het 

oversteken van de 'Groote Beerze' ging het verder rond de Landschotseheide en 

Kuikeindse heide. Spijtig dat het knooppuntennetwerk niet dichter bij deze 

heidegebieden komt. Wellicht heeft dat met de (on)berijdbaarheid van de onverharde 

wegen te maken. We fietsten nu naar Middelbeers en, na het kruisen van de Kleine 

Beerze, naar Oostelbeers. Iets verder kwamen we aan de De Beerze een paar km 

voorbij de samenvloeing van Groote- en Kleine Beerze. Die bleven we langsrijden, door 

het Landgoed Baest, tot aan het Wilhelminakanaal. We fietsen een paar km westelijk 

langs het kanaal naar KP03. Nu ging het, via Huygevoort, terug richting Middelbeers 

waar een tussenstop was gepland. Nadien reden we via Westelbeers voorbij de 

'Monumentale Brouwerij' naar Baarschot aan de 'De Reusel'. Vervolgens ging het langs 

'Groenstraat' naar Esbeek aan KP48 en verder door een prachtig landschap naar KP47, 

langs de 'Broekeling' in Hoogeind en langs Golfclub 'Midden-Brabant' naar KP99. De rest 

van de tocht ging nu door het prachtige Landgoed 'De Utrecht'. Daar staan o.a. ook 

prachtige mammoetbomen. Langs het 'Panneven' en de Welleneindse heide reden we 

terug naar Lage Mierde. 

 

Gevolgde route: 94-93-98-28-27-31-ri.25-MB-24-20-23-03-25-26-49-48-47-99-95-96-94 

Fietsroutenetwerken 'Kempen' en 'Midden-Brabant' 

Afstand: 58km 
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Landgoed De Utrecht' & 'De Beerzen' 

 

Lage Mierde: Sint-Stefanuskerk 
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Lage Mierde: voormalig gemeentehuis 
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Tussen KP98 en KP28: 'Het Goor' in de 'Neterselse Heide' 

 

 
KP20: 'De Beerze' in Oirschot 
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Tussen KP23 en KP03: Wilhelminakanaal door het Landgoed Baest 

 

 
Tussen KP25 en KP26: Project Beekherstel 'Groote Beerze' 

 

 

KP49: 'De Reusel' in Baarschot 
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Baarschot: 'Monumentale Brouwerij' 

 

Tussen Kp47 en KP99 in Esbeek: Golfclub 'Midden-Brabant' 
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KP99 in Esbeek aan de N269: Landgoed 'De Utrecht' 

 
Brandtoren Landgoed 'De Utrecht' 
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