
 

Wandel route door de Utrecht vanuit Landhoeve De Buitenman  
20km 
 
startpunt:Landhoeve De Buitenman, Buitenman 2, 5094 EJ Lage Mierde (Noord-Brabant). 
Volg de aanwijzingen in de route nauwkeurig op. Negeer zijpaden, tenzij anders aangegeven. 
 
U loopt vanuit onze landhoeve, op straat 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. 
Tot aan de brug lopen, dan weg en brug oversteken tot na 100 meter eerste zandpad links, einde 
zandpad links Beekakkerweg, eerste weg links , en deze weg volgen tot u op het dorpsplein van Lage 
mierde uitkomt, hier gaat u rechts. Passeer de monumentale kerk met haar 15e eeuwse toren aan 
uw linkerhand en loop rechtdoor Draaiboom in. 
In de Middeleeuwen behoorde Lage Mierde toe aan de Norbertijner abdij van Averbode. Belangrijk 
voor dit dorp was de verkoop van de eerste gronden in 1898 aan levensverzekeringsmaatschappij De 
Utrecht. Zij zou voor ontginning en bebossing van de ‘woeste gronden’ bij het dorp zorgen. 
Houd bij de picknicktafel rechts aan het Vloeieind in. Bij het volgen van deze straat krijgt u wederom 
een driehoekig pleintje met een Mariakapelletje. 
Vloeieind kent een vrijwel authentiek dorpsgezicht: driehoekige pleintjes met diverse prachtig 
gerestaureerde langgevel boerderijen: het woonhuis, de stal en de schuur zitten onder één dak. 
Bij de rotonde steekt u de N269 over richting Hulsel. Draai vóór de picknicktafel linksaf 
om het brede zandpad naar rechts te volgen. 
Als het pad een haakse bocht naar links maakt, loopt u rechtdoor naar het sluisje. Steek dit over en 
volg de waterloop naar links. Na circa 100m bewandelt u het pad langs de sloot naar rechts. Steek 
Hellaren over en banjer verder langs de sloot tot Waterlaten. Ga rechtsaf. 
 Sla na circa 150m linksaf het bosje in. Na het verlaten hiervan steekt u verderop Heikantsebaan over. 
Als de sloot aan uw rechterhand stopt, maakt het pad een bocht naar links en rechts en wandelt u 
verderop het bos in. Op de Y-splitsing houdt u rechts aan. Circa 15m voor de bosrand neemt u het 
pad naar links. Ga bij de vijver door het poortje en loop linksom langs de visvijver. Ga door het 
draaihek en sla linksaf de zandweg in. U komt uit op een verharde weg.  
Volg het fietspad naar rechts. De weg gaat over in De Lei. Steek na huisnummer 32 linksaf de weg 
over en ga het zandpad op. Loop dit zandpad uit. 
Sla linksaf de verharde weg in. Na de camping gaat u rechtsaf Witvensberg op. Ga bij het bordje 
Neterselse heide naar links het heidegebied in en volg het pad langs de bosrand. Rechts heeft u een 
prachtig heidelandschap. 
De Neterselse heide en de Mispeleindse heide zijn de dans net ontsprongen wat de ontginning van 
de ‘woeste gronden’ door de verzekeringsmaatschappijen betreft. U kunt er uw ogen in dit prachtige 
natuur en vogelreservaat nog goed de kost geven en genieten van de rust. 
Na een bocht naar rechts passeert u een veerooster. Op de T-splitsing gaat u linksaf en volgt u het 
pad met ‘de paaltjes’. Het pad buigt haaks naar links. Op de Y-splitsing kiest u de linkertak tussen 
berken en heide. U volgt dit met een haakse bocht langs de bosrand. Loop over het wildrooster 
rechtdoor.  
Na de slagboom, op de T-splitsing, volgt u het zandpad annex fietspad naar links.  
Na het huis passeert u het Vijf Gemeentemonument. Blijf het fietspad volgen waar landgoed De 
Utrecht begint. Aan het einde van het ven aan uw linkerhand, bij een bank, buigt uw pad naar rechts. 
Bij P-23092 gaat u linksaf richting Esbeek. Neem voor het grote ven de haakse bocht naar rechts. 
Vervolg bij de bank en het bordje Dunsedijk de weg naar links. 
 
 



pauzetip: zin in koffie of thee loop dan nog 200m rechtdoor. In den Bockereyder ligt aan uw 
rechterhand. 
Keer daarna terug naar dit punt. 
 
U gaat na circa 100m linksaf. Passeer het ven aan uw linkerhand. 
Twee vennen van Lage mierde, Het Goor (=moeras) en De Flaes (=stilstaand water) zijn beide even 
groot en hebben een oppervlakte van circa 25ha. Deze omvang is bij uitstek geschikt als broedplaats 
voor de kuifeend en de slobeend. Gun hun de privacy, zeker als ze op eieren zitten of kuikentjes 
hebben. Deze eendensoorten worden steeds zeldzamer in ons land. 
Negeer het eenmanspaadje naar links dat het ven inloopt. Koers rechtdoor en houd op de grote Y-
splitsing links aan. Tussen de bomen glinstert het ven nog steeds. Uw route buigt naar rechts. Negeer 
het pad naar rechts en koers rechtdoor over een lastig pad richting open vlakte. U springt over een 
sloot en gaat op het brede zandpad linksaf richting de schuren. 
Bij huisnummer 5 wordt de Dunsedijk verhard. Sla linksaf. Loop dit brede zandpad door en langs de 
bosrand uit. Ga rechtsaf. Op de T-splitsing loopt u rechts- en na 50m rechtsaf. Loop verharde 
Dunsedijk weer op. Ga linksaf na 400 meter, net voor een bos. Loop zandpad af tot dat u aan de beek 
komt, daar links aanhouden tot brug steek de beek over. Dan volgt u een breed graspad langs een 
sloot tot u aankomt op een verharde weg. Bij deze weg (Elzenstraat) gaat u rechts en loopt u de weg 
uit , steek provinciale weg over, en u ziet Landhoeve Buitenman aan u rechterzijde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


