
 

 
 

Fietsroute Op de grens van Kempen en Peel 
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Borgondia, Kerkstraat 3 in Maarheeze 

Pauzeplaats na 15 km: Het Blank Water, Brugstraat 9 in Someren Eind 

Afstand: 28,5 km 

 

Maarheeze, het startpunt van deze route, ligt op de zandgronden van de Kempen. Je fiets in 

noordoostelijke richting het prachtige natuurgebied De Pan binnen. Nadat je de Sterkselsche 

Aa bent overgestoken, kun je er genieten van een mooi uitzicht over de heide. Na het verlaten 

van het bos fiets je de Peel binnen en verandert het landschap plotsklaps. Over lange rechte 

wegen met aan weerszijden eikenbomen fiets je via Someren-Heide naar Someren-Eind, twee 

dorpen waarvan de geschiedenis nauw verbonden is met de Peelontginningen. Pauzeren kan bij 

het Blank Water. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid  

 

1. Verlaat Borgondia (zie A) en ga L  onder het viaduct van de snelweg door. 

 

2. Weg volgen tot KP 63. 

 

3. Na KP 63 volg je KP 64 (zie B). 

 

4. Na KP 64 volg je KP 62 (zie C). 

 

5. Na KP 62 volg je KP 98 tot het punt waar de route naar KP 98 naar L gaat. Ga hier R 

(Michelslaan). 

 

6. Neem de eerste weg L (Parallelweg). 

 

7. Aan het eind R (Heikantstraat). Volg KP 67. 

 

8. Fietsend naar KP 67 kom je na ca. 2,5 km langs de vers fruit automaat van boerenbedrijf…. 

Neem na het passeren van de automaat de eerste weg L (Hoeksestraat). 

 

9. Aan het eind R op de voorrangsweg. 

 



 

10. Na ca. 450 meter L aanhouden, voorrangsweg blijven volgen (zie D). 

 

11. Na ca. 175 meter zie ja aan je linkerhand de ingang van Het Blank Water (zie E), de 

pauzeplaats van deze route. 

 

12. Verlaat Het Blank Water en ga R. 

 

13. Neem de eerste weg L (Boerenkamplaan). 

 

14. Neem de vierde weg R (Nieuwendijk). 

 

15. Na het passeren van het bord 'Einde bebouwde kom Someren-Eind' neem je de tweede weg 

L (Beliënberkdijk). 

 

16. Op het punt waar de Beliënberkdijk naar L gaat, ga je rechtdoor (Scheidingsweg). Volg KP 

66. 

 

17. Na KP 66 volg je KP 63. 

 

18. Na KP 63 fiets je in de richting van KP 84. Na ca. 230 meter buigt de voorrangsweg naar L. 

Ga hier R in de richting 'centrum'. 

 

19. Weg volgen tot het viaduct van de snelweg. Direct na het viaduct bevindt zich aan je 

rechterhand Borgondia, het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Borgondia 

Borgondia is een familiebedrijf in het oude hart van Maarheeze. Borgondia zal in alles de sfeer 

van het ‘Bourgondisch genieten’ uitstralen. De nadruk ligt op het serveren van kleine hapjes 

die in samenstelling ook een compleet diner kunnen vormen. Ook zal het mogelijk zijn om 

tussen 11:00 uur en 16:00 uur vanaf de lunchkaart een lunch te bestellen. Daarnaast zal het 

accent komen te liggen op het uitgaan, borrelen en gezellig samenzijn in een huiselijke sfeer. 

Voor meer informatie klik hier 

 

B. Natuurgebied De Pan 

Bij KP 64 sta je midden in natuurgebied De Pan dat onderdeel is van het grotere gebied 

Leende-Heeze dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Pan is een weelderig en gevarieerd 

natuurgebied. Je vindt er bos, heide, weilanden, akkers en natte gebieden. Je kunt hier oog in 

oog met een ree komen te staan. Dwars door De Pan stroomt de Sterkselsche Aa, de slagader 

van het gebied. 

 

C. Ontginningslandschap bij Someren-Heide 

Nadat je het bos hebt verlaten, fiets je door het ontginningslandschap rond het peeldorp 

Someren-Heide. Het dorp Someren-Heide is ontstaan toen in de jaren '20 van de vorige eeuw de 

Somerensche Heide werd ontgonnen. Voor die tijd was hier vooral verlaten woeste grond te 

http://www.borgondia.nl/


 

vinden. Het ontginningslandschap dat is ontstaan, herken je aan de kaarsrechte wegen. 

Someren Heide heeft altijd op de grens van Noord-Brabant en Limburg gelegen. Bij de 

natuurstenen grenspaal moesten doorvoerrechten worden betaald. De carnavalsnaam 'Land van 

de Keijepoal' herinnert hier nog aan. 

 

D. Lambertuskapel 

Vlak voordat je bij Het Blank water aankomt, zie je aan je linkerhand de Lambertuskapel 

liggen. Deze kapel is in 1895 gebouwd door het schuttersgilde St. Lambertus. Lambertus van 

Maastricht (638-700) predikte het evangelie aan de heidenen in het gebied dat nu Noord-

Brabant wordt genoemd. In dit gebied zijn daarom veel kerken en kapellen aan hem gewijd. 

 

E. Het Blank Water 

De visvijvers van het Blank Water vinden hun oorsprong aan het begin van de vorige eeuw.  

Zo blijkt uit het archief van de gemeente Someren die in 1810 de bestaande 'Visscherijen' uit 

de omtrek in kaart bracht.  Deze 'Visscherijen' waren destijds niet bedoeld voor de 

sportbeoefening, maar hadden voor de Somerenaren een beroepsmatig karakter. Het 

oorspronkelijk 'Blank Water' lag iets ten noorden van de huidige visvijvers en had in die tijd al 

een oppervlakte  van 9 hectare. Het Eetcafé is zeer geschikt voor kleine tot grote 

gezelschappen, vanaf 10 tot 80 gasten. Ons prachtig op het zuiden gelegen overdekt terras bied 

gelegenheid voor meer dan 100 personen. Het a la carte restaurant 'Het Blank Water' beschikt 

over ‘n 60 tal couverts, met uitzicht over het water. Voor meer informatie klik hier 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.hetblankwater.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

