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 Fietstocht  Erfvogelcampagne  

Wintelre – Veldhoven - Eersel – Duizel - Hoogeloon-  Vessem 

 

Deze fietstocht is uitgezet met het doel om u te laten zien welke voorzieningen zijn 

aangelegd om erfvogels een goed thuis te bieden op boerenerven in de Kempen. 

De tocht is ongeveer 40 km lang. Bij deze tocht hoort een routekaart. 

 

Aanbevolen startpunten staan in de tekst met een sterretje * gemarkeerd 

ANV Kempenland wenst u een fijne rit! 

 

1. * VERTREKPUNT: Hoeve de Nachtegaal, Merenweg 1 te Wintelre 

 

Het bedrijf van familie Huibers biedt horeca en een zichtruimte vanwaar men 

in de koestal kan kijken. Door het erfvogelproject zijn mussen-nestkasten 

aangebracht en zwaluwpalen met draden die aan bovengrondse 

telefoonkabels herinneren. ` 

  

2. erf verlaten, links richting Vessem (kies het linker fietspad) 

 

3. eerste zandpad,  links, richting Caves 

 

4. bij de splitsing van zandpaden, links aanhouden (Veneind) 

 

5. einde weg, rechts aanhouden (Roestenberg) 

 

6. einde weg, links (Grote Vliet) 

 

7. tweede kruising, links (Toterfout) 

 

geitenbedrijf Schippers is te bezichtigen op afspraak. Het zorgcafé is open. 

 

8. einde weg links (Paddevenweg) 

 

9. einde weg, rechts (Zandoerle) 

 

Zandoerle is een historisch gehucht (1311 Schepenbank en marktrechten), 

later overvleugeld door nabijgelegen Oerle. U passeert een Duits kanon uit de 

2e wereldoorlog, de Kapel (1807) en langgevelboerderijen rond de Brink. 

 

10. direct na de brink, voorbij het kanon, links (Zandoerle) 

 

11. splitsing, rechts aanhouden (Zittard ) 

 

12. Zittard, rechtdoor (Koppelenweg) 
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Op het eind ziet U rechts de grondwoning van familie de Groot. Door gebruik 

te maken van de isolerende werking van zand heeft men een lage 

energierekening. 

 

13. waar de Koppelenweg de Knegselseweg kruist, links  Knegselseweg volgen  

 

14. eerste weg, rechts (Schoot)   

 

Bij familie Coppens op nrs 16, 19 heeft het erfvogelproject voorzieningen voor 

zwaluwen en kerkuilen aangebracht. 

 

15. einde weg rechts (Korze) 

 

Rechts lopen MRIJ koeien in het weiland. Dit roodbonte ras was vorige eeuw 

dominerend in Brabant, maar is nu bijna geheel vervangen door melkrijkere, 

veelal zwartbonte runderen. U passeert het beekje Poelenloop. Naast brink-

gehuchten bouwde men in het verleden ook vaak lintbebouwing op de rand 

van het overstroomgebied van dergelijke beekjes. Tussen beek en stal had 

men vruchtbare natte gronden voor het vee, aan de andere zijde van de 

boerderij waren hogere akkers voor granen. Schoot en Zittard zijn zulke 

lintgehuchtjes, gebouwd evenwijdig aan Poelenloop. 

 

16. vervolgens rechts  (Oeienboschdijk) 

 

17. einde weg, links (fietspad Knegselseweg) 

 

18. de Knegselseweg wordt vervolgens  Veldhovenseweg, deze volgen 

 

19. kort na het bord bebouwde kom Knegsel, rechtsaf (de Wetering) 

 

Op de Wetering zie je onder meer de boerderij van de familie Klaasen (nr 2). 

Deze langgevelboerderij is al van voor 1830. Het erfvogelproject heeft hier 

voorzieningen voor zwaluwen en een torenvalkkast  aangebracht.Kijk ook 

eens naar de mooie oude bomen in dit landschap. 
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20. einde weg, links (Zandoerleseweg) 

 

21. eerste weg links (Schutsboomstraat) 

 

22. daarna direct rechts en weer links (Het Groen, Steenselseweg) 

 

Aan de rand van de bebouwde kom Knegsel wordt aan bermbeheer 

gedaan. 

 

 
 

23. na het viaduct, bij het kapelletje direct rechts 

 

We zijn nu in het stroomgebied van het beekje de Gender. Aan de rechterzijde 

ligt het Hanevennetje dat beheerd wordt door vrijwilligers van 

Natuurwerkgroep Steensel. Links ziet U een vleermuizenkelder. Het gebied 

links is in het kader van Stika (stimuleringskader groen-blauwe diensten) 

herontwikkeld. De veldcoördinator van ANV Kempenland heeft zich hier 

beijverd om, samen met onder meer particuliere eigenaren, Dorpsraad 

Steensel, Gemeente Eersel en Waterschap de Dommel, het beekje weer te 

laten meanderen en een wandelgebied te creeren. 
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24. einde zandpad rechts (Koppelen, gaat over in Genderweg) 

 

25. einde weg links (Hees) 

 

26. kruising oversteken (Alsbergdreef , gaat over in Schadewijk) * 

RUST: Historisch dankt het gehuchtje Schadewijk haar naam aan het beekje 

de Run dat daar haar stroomgebied heeft. Op de T-splitsing ziet U het 

varkensmuseum. Familie van der Aalst biedt belangstellenden diverse 

arrangementen aan op varkensboerderij ’t Rundal’. U kunt er ook even rusten 

en wat drinken. 

27. * einde weg rechts (Schadewijk) 

 

28. brinkje Schadewijk rechts laten liggen 

 

29. rotonde oversteken (goed uitkijken!) en daarna rechts (Schadewijkstraat) 

 

30. einde weg rechts en dan direct links (Kerkstraat) 

 

31. einde weg rechts aanhouden (De Dijk) 

 

32. de Dijk gaat over in Markt 

 

Het Kapelletje aan de Dijk is gebouwd in de oorlogsjaren en middels 

gedenkplaten worden gesneuvelde Eerselnaren herdacht. De kapel aan de 

Markt is van 1464 en heeft naast zijn kerkelijke functie ook dienst gedaan als 

Gemeentehuis en Gevangenis.   

 

33. voorbij de kapel op de Markt linksaf (Duizelseweg) 

 

34. rotonde oversteken (Dalemsedijk) Voorzichtig! 

 

35. na ongeveer een km steekt U de bovenloop Kleine Beerze over.  

 

Deze heeft natuurvriendelijke oevers gekregen. Ook is er met behulp van 

ANV-Stika gelden een amfibieënpoel aangelegd.  
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36.  eerste weg rechts (Berkvenseweg) 

 

37. * kruising oversteken en einde weg links (Donk, gaat over in Domineepad) 

 

RUST: Aan de rechterzijde ziet U Kaasboerderij de Ruurhoeve van de familie 

Ansems. Hier is horecagelegenheid en bezichtiging is mogelijk. Ook hier zijn 

zwaluwpalen en nestkasten geplaatst. Door middel van STIKA-project  zijn er 

bloeiende akkerranden en een wandelpad gerealiseerd . 

 

38. einde weg, rechtsaf (Breestraat) 

 

39. bij Houthandel,  weg rechts aanhouden (Hoofdstraat) 

 

40. bij kiosk, links aanhouden (Groenstraat), voor oude melkfabriek (1916 ) door                                                           
 

Na 1km in het bos links ligt de Zwarte Berg, de grootste grafheuvel in de regio. 

 

41. einde weg rechts (Ir Metropweg) 

 

42. eerste verharde weg rechts (Mr v Hasseltweg) 

 

Het eerste bedrijf rechts is van familie Smulders. Hier staan zwaluwpalen en 

ook wonen er huiszwaluwen onder de overstek van het huis. Vervolgens komt 

U langs het melkveebedrijf van familie Docters v Leeuwen. Ook hier hangen 

diverse nestkasten en wordt aan akkerrandbeheer gedaan. 

 

43. einde weg rechtsaf (Stroomkesberg, gaat over in Heike) 

 

44. na de Kleine Beerze, verharde weg linksaf (Heikesestraat) 

 

45. in de verte staan aan de rechterkant twee nieuwe landhuizen (nieuw 

landgoed), 150m voor die huizen, kleipad naar rechts volgen. 
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46. aan het einde rechts Buikheide 

 

47. na 300 meter, 30m voor de schuilhut, kleipad in het bos naar links volgen.   

 

48. einde kleipad, rechts (Oostelbeersedijk) 

 

In het kader van de ruilverkaveling Wintelre Oerle zijn wildroosters in het 

wegdek aangebracht. 

 

 

49. op het einde van de weg is Hoeve de Nachtegaal weer in zicht. 

 

We hopen dat iedereen van de tocht genoten heeft. Naast een mooi Kempisch 

landschap proberen we zichtbaar te maken dat bewoners van diverse 

boerenbedrijven samen met vrijwilligers van natuurclubs zorg besteden aan 

nestplekken en een goede biotoop voor onze erfvogels. Met name dank aan ieder 

die heeft meegewerkt om dit te realiseren. Wij hopen dat het project een enthousiast 

vervolg mag krijgen elders in Kempenland. Goed voor onze erfvogels! 

ANV Kempenland, Werkgroep Erfvogels 

    

 

 

 


