FIETSROUTE DOOR HET VERANDERENDE
LANDSCHAP,”DE RECONSTRUCTIE”

25 km tussen Nederweert – Heythuysen.
Uitgave Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof.
Inleiding.
Deze fietsroute is samengesteld met het doel de bezoeker te laten kennismaken met,
en attent te maken
op de grote veranderingen en herinrichting van de (buiten)gebieden, zowel ruimtelijk,
economisch, maar ook sociaal brengt grote veranderingen teweeg bij veehouders en
landbouwers maar zeker ook in het landschap.
Velen zullen het roer moeten omgooien,terwijl men eigelijk trouw wil blijven aan zijn
afkomst. Zo ontstaat recreatie waarbij oorspronkelijke bestemmingen van bodem en
omgeving vaak bewaard blijven.
Er kan op de dagcamping gepicknickt worden.
De fietsroute is 25 km lang en kan nog ingekort worden op eigen verzoek de route
voert u door Eind – Hollander Houtsberg- Schoorkuilen en Eynderhoof.
En u kunt een bezoek brengen aan een moderne melkstal, geitenboerderij en
ijsboerderij.
( t ) betekend teelt.
( r / r ) ruimte voor ruimte.
( ab/r ) andere bestemming boerderij.
( r ) reconstructie.
( n ) natuur.
Vertrek vanaf parkeerplaats van het museum< links.
1.( t ) Kijk eerst bij vertrek rechts grote loods voor lelie bollen teelt. Links voor, ( r/r)
boerderij en stallen die gesloopt worden, (ab/r) voor u kinderopvangboerderij.
Einde weg >rechts
Eerste weg >rechts kruisstraat.
2. (ab/r) boerderij winkel – (r/r) boerderij nr 35
2e weg <links kruiszijweg.
3. op deze hoek (r/r Boerderij)en zie rechts nieuw uitbreidingsplan.
Einde weg >rechts Baldessenweg.
1ste weg <links Niesakker weg.
4.(ab/r) Manege met zitje.
Voor de brug>rechts Hoeven.
Noordervaart gegraven door Napoleon in 1810 bedoeld als verbinding tussen
Antwerpen en het Roergebied.
5. Mooie Woonboerderijen
1ste weg> rechts Hoevezijweg.
Oude oogstschuur bij boerderij zo een model word nu gebouwd in Eynderhoof.
Einde weg <links Gebleektendijk volgen.
6. (t) graszodenteelt grootschalig ( r ) en in de verte een landbouw ontwikkelings
gebied ( l.o.g.) voor nieuwe bedrijven.

Bij de bossen en het Houtven begint Landgoed t,Kruis vroeger eigenaar,
Fam Ruys scheepvaartdij ontgonnen door Bolle Jan.
Links aanhouden 2de weg > rechts de moeien laan in,
Aan t, kruis zie het weide landschap met de populieren.
7.Einde weg Stokershorst Kloosterboerderij met vroegere nijverheidsonderwijs bij de
Broeders.
8.(r) Rechts kunt u een bezoek brengen aan een moderne koeienstal alleen in de
open ruimten lopen.
Caluna >rechts volgen.
9.(t) Groot graszoden Bedrijf Hendrix W.K gras teelt.
10. (t) bloembollenteelt.
1ste weg >rechts caluna.
11.(r) Reconstructie Neerpeelbeek deze beek meandert
weer, u kunt ook zien hoe recht de beek liep voorheen.
Het water in deze beek word een meter opgepomt.
Wij steken dan het kruispunt over.
En bij het kruis>rechtsaf Hollander, de naam Hollander is ontstaan doordat mensen
uit holland dit gebied hebben ontgonnen.
Links van de weg zijn alle kippenhokken gesloopt.
Voor de bocht kunt u een bezoek brengen aan de beeldentuin zaterdag en zondag
open.
Weg vervolgen eerste weg> rechts Banendijk.
12.(n) U komt nu aan natuur reservaat de Zoom stap even van de fiets en wandel
eens, denk aan rookverbod!
De hele Banen dijk af fietsen.
13.(r) na de bocht een nieuw groot varkensbedrijf van Leeuwen als er iemand
aanwezig willen ze graag iets vertellen over dit nieuwste bedrijf.
14.(t) Aardappelteelt bedrijf Beerens links met sorteer hallen.
We steken het kruispunt over.
15.(n) En we naderen het Natuur gebied Banen met vogel kijkhut, loop even langs
de Rietbeek en terug.
Links ziet u een Horst een verhoging die nog ongerept is
Een stukje hei waar veel archeologische vondsten zijn ontdekt. Achter het bos loopt
de schaapskudde van de fam.Gutjens in samenwerking met het Limburgs Landschap
de herder is vaak aanwezig.
We fietsen nog even verder, en links komen we bij de dagcamping hier is een
picknickplaats met water en W.C, veel zitplaatsen en speelmogelijkheden.
Hier maakt u zelf een keuze links 300 meter fietspad naar geitenboerderij met
skybox, en rechtsaf 1 km fietspad ijsboerderij met speeltuin ( overdekt) hierna naar
Eynderhoof of terug naar dagcamping.
Na de rust stop kruispunt oversteken Kwegt volgen.
16.(r) Reconstructie Schoorkuilen lees eerst het info bord hier ontstaat weer een
prachtig natuurgebied met de zichtbare veengrond.
Weg vervolgen met links en rechts van de weg bollenteelt.
17.(r/r) einde van de weg varkensstallen gesloopt voor ruimten voor ruimten.
Hier Houtsweg oversteken en fietspad< links volgen langs kogelvanger schutterij.
Voor de brug >rechts af
Fietspad langs kanaal Wessem Nederweert volgen.
Zicht rechts over de verhoogde akker naar Eind ( Esdek)
U komt langs het voedingskanaal met duikers

En de kanalen viersprong met eiland met veel watervogels.
Voor de sluis van de Noordervaart even naar het verval kijken, dan gaan wij >rechts
Hulsen in.
Hier ziet u een moeien gesloten boerenhoeve 1839 met bakhuis, alles gerestaureerd
in 1982.
Hulsen was de oude verbindingsweg naar Weert voor dat het kanaal gegraven was,
en hier lagen vroeger de oudste boerderijen.
Einde weg bij wegkapel lag vroeger een korenmolen >rechts fietspad nemen en
Eynderhoof komt weer in zicht, weg Eind oversteken pas op de Rendierenlaan in,
hier komen wij weer op de parkeerplaats.
Geef s.v.p u bevindingen of opmerkingen door aan de kiosk of in het gastenboek en
u kunt mailen naar
eynderhoof@planet.nl

