
 

WANDEL ROUTE DE BUITENMAN ( 3 of 7,5 km)  
 

 
U loopt vanuit onze landhoeve, op straat bij de buitenman gaat u rechts met de provinciale weg in 
uw rug. 
Juist voorbij de boerderij gaat u rechts het erf op , en loopt links de picknickwei op , waar u het pad 
langs de wei en de beukentuin volgt. U passeert hier 2 hekjes, en graag wil ik je vragen deze weer te 
sluiten en volg het pad tot op het einde u een bruggetje links overgaat en rechts het pad vervolgt tot 
aan de beek. Daar gaat u links. 
(De grond om u heen zal het komende jaar door ons omgevormd tot natuurterrein met poelen, 
moeras, bos en een heempark.) 
 
Tot aan de brug lopen, dan weg en brug oversteken, meteen links pad volgen langs de beek DE 
REUSEL. 
Rechts van u ziet u een weide van het Brabants landschap waar ook een paddenpoel is uitgegraven in 
het jaar 2003 , en waar onze koeien lopen. 
Na 300 meter ziet u aan de rechterkant “De Kruisvelden”, waar een van onze aspergevelden is 
aangelegd in 2004. 
 
Bij de kruising van 2 beken gaat u het pad rechts voor de beek volgen. hier ziet u aan uw rechterkant 
onze Limousine en Blonde’s aquitaine koeien lopen in” De Kruisvelden” wat aangemerkt is als een 
schraal grasland, En dus in de komende jaren nog meer zal verwilderen en onder water staan. 
 
Aan het einde van de schouwpad van het waterschap komt u aan het varkensbruggetje, waar u 
meteen rechts het zandpad blijft volgen. 
( wenst u een langere wandelroute te volgen, dan kunt u hier bij de pickniktafel een routeverlenging 
van 4,5 km(die aangeduid is met blauwe stippen) nemen die u brengt over de Grote hei en langs het 
Panneven , deze route komt weer uit bij het startpunt, zodat u hier het vervolg van de kleine route 
kunt volgen.) 
 
Na 600 meter ziet u aan uw linkerzijde een veld met asperges. 
Op het einde van de zandpad, gaat u rechts de verharde weg op naar onze boerderij.  
U volgt deze weg tot u weer bij Landhoeve Buitenman bent. 
 
 
 


