
IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, 
landschap en de eigen leefomgeving. 

 

Routebeschrijving 

LA: linksaf, RA: rechtsaf, RD: rechtdoor 

 
1. U start voor de hoofdingang van de  

St. Luciakerk, waarbij u met uw rug naar 
de kerk staat. 

 
Deze neogotische kerk is in 1859 gebouwd 
op een hoog uitkijkpunt. Er zijn opgravingen 
gedaan bij de kerk waarbij 2 grafheuvels met 
een doorsnede van 6 m. uit de IJzertijd zijn 
gevonden. De oude lindebomen vormen een 
mooie eenheid met de oude kerkhofmuur. 
De bomen zijn omstreeks 1935 geplant.  
 
De historische betekenis van de linde: 
Karel de Grote gaf het bevel om in iedere 
stad en elk dorp een linde te planten. Linden 
waren het symbool van het vrije grondbezit. 
Als grensbomen waren ze vroeger geliefd en 
veel, nu tussen de akkers staande linden, 
zijn eens als grensboom geplant. Menig feest 
is onder de linden gevierd zodat ook menig 
café, dorp en familie er zijn naam aan te 
danken heeft. 
 
2. U gaat LA langs de oude kerkhofmuur en 

lindebomen.  
3. Aan ‘t einde van de weg LA langs  

basisschool ’t Schrijverke. 
4. Na de parkeerplaatsen RA en na het 

bordje (Heer van Scherpenzeelweg) bij 
het zebrapad oversteken en RA het 
trottoir op. 

5. RD tot aan Santheuvel-Oost, hier RA en 
oversteken. 

6. Voor De Loo 2 t/m 12 even gaat u LA. 
Volg het trottoir langs het speelveld. 

7. Aan ‘t einde van het speelveld RA. U 
hebt het speelveld aan uw rechter hand. 

8. Na huisnr. 52, einde pad, LA het trottoir 
op. U gaat voor huisnr. 21 LA. 

9. U loopt RD tot aan linkerkant huisnr. 120, 
hierna voetpad LA. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ommetje Sanghorst 
IVN Mierlo, Noord-Brabant 
 
Traject: Mierlo dorp en buitengebied. 
Startpunt/eindpunt: St. Luciakerk aan de Heer van Grevenbroeckweg te Mierlo. Zie ook het 
plattegrondje op de achterzijde. 
Lengte: ca. 5 km 
Begaanbaarheid: goed bij droog weer; niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 
 
 

10. Aan ’t einde van het voetpad LA, volg de  
asfaltweg (Kasteelweg). Loop hier s.v.p. 
links van de weg voor uw eigen 
veiligheid. 

 
Tegenover de witte kasteelboerderij (huisnr. 
12) heeft vroeger het kasteel gestaan. De 
kasteelboerderij is vermoedelijk gebouwd 
aan het einde van de 17e begin 18e eeuw in 
opdracht van de Heren van Mierlo, de 
families Van Grevenbroeck en van 
Scherpenzeel. Het was een pachtboerderij 
die bij het kasteel hoorde. 
 
11. Aan het einde van de weg  RA (Heer de 

Heuschweg). Loop ook hier s.v.p. links 
van de weg.           

12. RD tot splitsing Voortje/Trimpert, hier LA 
(Voortje). 

13. U gaat ca. 400 m RD. Dan het 1e 
zandpad LA, langs de bosrand. 

 
Natuurgebied ‘t Sang en Goorkens aan ’t 
Voortje. Sinds 1987 is ’t Sang een 
Nederlands bosreservaat van 15 ha groot. 
Op deze plaats bestond het bos al vóór 
1800. Deze gebieden behoorden tot de zgn. 
Groene Gemeynt. Het waren natte gemeen-
schappelijke gronden die gebruikt werden 
om geriefhout te halen, turf te steken, te 
hooien en het vee te weiden. 
 
De hier ontspringende beken, de 
Overakkerse loop en Vleutloop, vloeien 
samen in de Goorloop. Natte weilanden en 
broekbos wisselen elkaar af in een 
lichtglooiend beekdallandschap. In het 
reconstructieplan "De Peel" is het gebied 
aangewezen als Natte Natuurparel, dit zijn 
de meest waardevolle natte natuurgebieden. 
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14. Aan ’t einde van het zandpad RA, volg 

de asfaltweg (Sang).   
15. Voor het schrikhek LA (Sanghorst). 
16. U gaat nu RD.  
17. Bij de splitsing LA, u komt op Loeswijk.  
18. Aan ’t einde van de weg, na het bordje 

Loeswijk, steekt u de weg over. Dit is de 
Santheuvel-Oost. U komt op de 
Neerakker.  

19. Aan het einde van de weg LA en de weg 
volgen (Bisschop van Mierlostraat). 

20. Hierna gaat u RD tot einde weg, u komt 
op de Heer van Scherpenzeelweg. 

21. Steek deze over en u loopt langs het 
Patronaat weer terug naar het beginpunt 
van de route: de St. Luciakerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabij de pastorie ziet u een robinia 
pseudoacacia, dit is een gewone of witte 
acacia. Deze is rond 1850-1860 geplant en 
heeft een omtrek van 5,36 m. Let op de brede 
en diepe schorsplaten. 
 
Ook ziet u het monument St. Lucia van de 
lokale kunstenaar Johan van Hoof. Het wapen 
van Mierlo (St. Lucia) is vertekend in de 
bestrating weergegeven. Een ronde 
cilindrische spiegel maakt er het juiste beeld 
van.  
 
De oude voorgevel van het nieuwe 
zorgcentrum is van het voormalige 
Franciscanessenklooster. Het patronaats-
gebouw dateert van 1914 en is gebouwd met 
steun van de familie Van Scherpenzeel-
Heusch. Boven de deur staat het 
familiewapen van de familie d’Alcantara. De 
spreuk ‘in pharetra et sagitta’ betekent: pijl in 
de koker. Dit is vrij te vertalen met: bewaar de 
vrede. 
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