
 FIETSROUTE 
Rondje Beerze, 
Reusel en Raamsloop
Bladel, Casteren, Lage Mierde en Hulsel 

LENGTE 40 OF 32 KM





Rondje Beerze, 
Reusel en Raamsloop
In de 19e eeuw lagen Bladel en Lage Mierde 
als kleine boerengemeenschappen midden in 
de uitgestrekte heidevelden. Een eeuw later 
verdween de heide in rap tempo en werd het 
in gebruik genomen als landbouwgrond. 

Richting de grens met België kwam de grond 
in handen van investeringsmaatschappijen, 
zoals Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht. 
Zij lieten de heide ontginnen om er naaldbos 
te planten. Veel waardevolle natuurgebieden 
zijn toen verdwenen. Waterschap De Dommel 
brengt, samen met partners, een deel van die 
natuur weer terug in de oude staat. Beken als 
de Groote Beerze, de Reusel en de Raamsloop 
spelen hierbij een belangrijke rol. Zo verandert 
de rechte, brede Beerze in een meanderende 

stroom met her en der moerasjes en natte 
graslanden. Onderweg kom je langs plekken 
waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. Zoals 
op de Neterselsche en Mispeleindsche Heide; 
ze liggen er nog net zo bij als 150 jaar geleden. 
Op Landgoed De Utrecht is het prachtige 
beekdal van de Reusel vrijwel intact gebleven. 
Waterpark Groote Beerze in Hapert maakt de 
afwisselende tocht compleet. Hier zie je hoe 
rietvelden en het moerasbos meehelpen aan 
het zuiveren van het afvalwater. 



Start- en eindpunt
Op de Markt voor het gemeentehuis van 
Bladel.

Lengte
40 km, in te korten tot 32 km van Dun  
naar Lage Mierde (van kp 98 via kp 93  
naar kp 94).

Parkeren
Op parkeerplaats Varkensmarkt vlakbij de 
Markt in Bladel.

Fietsknooppunten
De route volgt fietsknooppunten.

Praktische 
informatie

Waterpark Groote Beerze

Klokjesgentiaan
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FIETSROUTE lengte 40 of 32 KM
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       Waterpark Groote Beerze
In Waterpark Groote Beerze laat Waterschap De 
Dommel zien dat waterbeheer en natuur uitste-
kend samen kunnen gaan. Dagelijks stroomt er 
zo’n 8000 m3 water door de rioolwaterzuivering. 
Vijvers met waterplanten, rietsloten en een  
moerasbos helpen op natuurlijke wijze bij het  
zuiveren van het afvalwater. In het waterpark  
kronkelt de Groote Beerze en krijgt de natuur  
volop de ruimte. Via het vernieuwde vlonderpad 
kun je er een kijkje nemen. Door het park loopt 
een interessante en uitdagende wandelroute. Het 
water in de vijvers heeft ook een grote aantrek-
kingskracht op de vogels. Vanachter het vogel-
kijkscherm kun je de vogels observeren zonder ze 
te storen. Met wat geluk zie je misschien wel een 
ijsvogel of een blauwborst.

A

Bladel – waterpark | Op de Markt in 
Bladel met gezicht naar gemeentehuis 
LA. Op hoek voor VVV direct weer 
LA over de Markt. RD fietspad door 
winkelstraat in. Op plein voor kerk 
RD, Sniederslaan. Aan het eind weg 
oversteken en RD fietspad over dijkje. 
Park in fietsen. Op eerste splitsing van 
fietspaden L/RD. Daarna pad van rechts 
negeren en op volgende driesprong LA. 
Via bruggetje de Groote Beerze over-
steken. Aan het eind LA fietspad langs 
weg (Castersedijk). Na 300 meter  
Waterpark Groote Beerze (kijkpunt A) 
passeren. 

Waterpark – Casteren | Na 1 km  
op splitsing RD ri Casteren. Na  
500 meter weg oversteken en bij  
stuwtje RD fietspad op. Op splitsing  
in Casteren RA. Voor speelveld L aan-
houden. Aan het eind LA (Dorpsstraat), 
klein stukje fietsnetwerk volgen ri  
kp 72. Op splitsing RA, Kerkstraat. Op 
plein voor kerk LA, Zandstraat. Aan het 
eind bij kp 72 LA ri kp 29 .Casteren 
verlaten en op kruising (kijkpunt B) RA 
ri Middelbeers, fietspad langs  
Westelbeersedijk (fietsnetwerk  
verlaten). 

Casteren – kp 27 | Na 100 meter  
LA weg oversteken en kleine weg in,  
De Biezengoren. Weg door natuur- 
gebied 2,5 km volgen. Aan het eind 
doorgaande weg oversteken,  
Mr. Van Hasseltweg. Op kruising bij 
P-23084/001 LA ri Diessen, Ir.  
Mettropweg. Aan eind bij P-22474/001 
RA ri Middelbeers, fietspad langs  
Westelbeersedijk. Na 2 km in  
Westelbeers op splitsing RD ri Diessen. 
Via brug de Groote Beerze oversteken 
en Mariakapel passeren.

Routebeschrijving

Vlonderpad Waterpark Groote Beerze



       Beekherstel Groote Beerze 
Je fietst nu door het beekdal van de Groote Beerze 
met de beek aan je linkerhand. Toch kun je haar net 
niet zien liggen. Als je even de tijd hebt, fiets dan bij 
dit kijkpunt een klein stukje door op de weg Kranen-
berg, waar je de Groote Beerze tegenkomt. Op het 
punt waar je de beek kruist, krijg je een mooi beeld 
van de beek en haar beekdal. De komende jaren 
gaat Waterschap De Dommel dit beekdal van de 
Groote Beerze opnieuw inrichten. Dit doen we om 
verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te  
versterken en wateroverlast te beperken. Het  
resultaat is een nat natuurlandschap met een 
kronkelende beek. Om de route te vervolgen niet 
vergeten om weer terug te fietsen naar de kruising 
richting de Westelbeersedijk. 

       Neterselsche en 
       Mispeleindsche Heide 
Vanaf de Flaestoren heb je een schitterend 
uitzicht op de Neterselsche en Mispeleindsche 
heide. In het bijzonder zie je het Goorven en de 
Flaes. In 2004 verkocht de gemeente Bladel de 
Neterselsche Heide voor het symbolische bedrag 
van 1 euro aan het Brabants Landschap. Samen 
met de Mispeleindsche Heide maakt het deel uit 
van Landgoed De Utrecht. Samen vormen ze een 
aaneengesloten natuurgebied met een afwisselen-
de natte heidevegetatie. Opvallende planten zijn 
moeraswolfsklauw, beenbreek en klokjesgentiaan. 
Omdat de heide langzaam verdroogt, dreigen ze te 
verdwijnen. Samen met andere organisaties wordt 
er daarom hard gewerkt aan het herstel van deze 
natte natuurparels.

B

C

Kp 27 – kp 98 | Op splitsing bij kp 27 
LA ri kp 28 en Netersel, Kapeldijk. Na 
600 meter bij kp 28 RA ri kp 69.  
Fietspad langs onverharde Liesdijk 
door bos volgen. Bij kp 69 RD ri kp 98. 
Fietspad over heide en langs vennen 
volgen tot bij Flaestoren (kijkpunt C).  
Op splitsing bij kp 98 RD ri kp 99 *. 
(Wie voor de korte route kiest, gaat bij 
kp 98 LA, lees verder bij * Inkorting.) 

Kp 98 – kp 95 | Na 100 meter via 
bruggetje de Reusel (kijkpunt D) 
oversteken. Fietspad langs onverharde 
Dunsedijk volgen. Op kruising bij kp 
99 LA ri kp 32, Prins Hendriklaan. Na 
1 km bij kp 32 de provinciale weg RD 
oversteken en Prins Hendriklaan verder 
volgen ri kp 95. Na 4 km bij kp 95 LA ri 
kp 96, fietspad langs Poppelsedijk. 

Kp 95 – kp 94 | Na 1,5 km RA ri De 
Spartelvijver en kp 96, fietspad langs 
zandweg. Aan het eind LA ri kp 96 een 
asfaltweggetje op (Weeldsedijk). De 
Spartelvijver passeren en op splitsing 
bij kp 96 LA ri kp 94. Op kruising RD 
(Twisseltsebaan). Na ruim 1 km via 
bruggetje de Reusel oversteken. Over 
Broekkant Lage Mierde inrijden. Op 
splitsing RA en op volgende splitsing LA 
ri kerk. Op Dorpsplein bij kp 94 RA ri 
kp 97 langs kerk.

Kp 94 – N269 | ** Na 100 meter op 
splitsing bij Y-3423 RA ri Hoge Mierde, 
Hoogemierdseweg (fietsnetwerk 
verlaten). Lage Mierde uitrijden en 20 
meter verder  de Reusel oversteken. 
Daarna eerste weg LA, Hoolstraat. Weg 
langs dal van de Reusel 2 km volgen. 
Aan het eind LA fietspad langs weg. 
Nog eens de Reusel passeren en bij 
rotonde de N269 RD oversteken ri kp 
76 en Hulsel, Kruisdijk. 

Uitzicht over Landgoed de Utrecht



       De Reusel 
De Reusel stroomt via Landgoed Wellenseind en 
vervolgens door Landgoed De Utrecht richting 
Diessen. Op de meeste plaatsen is de Reusel een 
rechte beek met weinig stroming, maar 
binnen de grenzen van Landgoed De Utrecht 
(2500 hectare groot) is het oorspronkelijke, sterk 
kronkelende verloop van de Reusel opmerkelijk 
goed bewaard gebleven. De beek stroomt door 
en langs de bossen, bestaande uit naald- en loof-
bomen. In de regenperiode staan grote delen van 
het bos, direct liggend aan de Reusel, onder water. 

       EVZ Raamsloop
De natuurgebieden Kroonvensche Heide bij Bladel 
en Landgoed De Utrecht worden met elkaar 
verbonden door de Raamsloop. Dit beekje en 
haar oevers zijn ecologisch zo ingericht dat dieren 
en planten zich makkelijk kunnen verplaatsen en 
voortplanten tussen deze natuurgebieden. Er 
is een grote variatie in steile en flauwe oevers. 
Diverse stuwen zijn verwijderd of aangepast zodat 
vissen ze kunnen passeren. Door de gegraven 
meanders in de beek zijn er nu stukken met dieper 
water, plaatsen waar het water sneller stroomt 
en delen waar aanzanding in de binnenbochten 
plaatsvindt. Dit maakt de Raamsloop een prachtig 
gebied voor vele vissoorten, zoals de rietvoorn en 
de riviergrondel. 

N269 – kp 97 | Na 800 meter via 
bruggetje de Raamsloop (kijkpunt 
E) oversteken. Op splitsing bij kp 76 
en Y-11792 RA ri kp 97 en Hulsel. Via 
Vooreind en Willibrordlaan Hulsel in. 
Na kerk eerste straat RA ri kp 97, De 
Hoef. Over klinkerweg dorp uit fietsen. 
Op splitsing bij kp 97 schuin RA ri kp 
78, Steenoven. 

Kp 97 – Bladel | Na 500 meter op 
splitsing RA ri kp 78, Busschoor.  
Raamsloop oversteken en op splitsing 
LA ri kp 78, Rouwenbogt. Na 300 
meter op splitsing bij kp 78 opnieuw 
LA ri kp 91, Raamsloop. Na 500 meter 
op splitsing RD (fietsnetwerk verlaten, 
dus niet ri kp 91!). Weg door dal van de 
Raamsloop volgen. Vóór provinciale 
weg met bocht naar L fietsen. Bladel 
inrijden. Op kruising bij tankstation RD 
ri centrum, Bleijenhoek. Op rotonde 
RD tot Markt.

* Inkorting 
Kp 98 – kp 94 | Op splitsing bij kp 
98 LA ri kp 93, fietspad door bos. Na 
1,5 km gaat fietspad over in Dunsedijk. 
Steeds RD tot voorrangsweg en kp 93. 
Hier RA ri kp 94 en Lage Mierde  
(Neterselsedijk). Bij rotonde provinciale 
weg oversteken en RD Lage Mierde in 
fietsen, Bernardusweg ri kp 94. Aan 
het eind op Dorpsplein LA. Bij kp 94 
RD ri kp 97 langs kerk. Volg de route 
verder bij **.
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