Fietsroute Rondom het Beuven
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Start- en eindpunt: Het Blank Water, Brugstraat 9 in Someren Eind
Pauzeplaats na 19 km: Golfbaan De Swinkelsche, Maarheezerdijk 10 in Someren
Afstand: 29 km
Heerlijk fietsen door een afwisseling aan landschappen. Je vertrekt bij Het Blank Water in
Someren Eind. Al snel laat je het weidse peellandschap achter je en fiets je door de bossen en
over de vlakten van de Lieropse Heide. Hier heb je een schitterend uitzicht over het Beuven,
het grootste ven van Nederland. Dit gebied werd duizenden jaren geleden al bewoond door
primitieve boeren. Zij kapten het oerbos, verbouwden hun gewassen en wanneer de grond
uitgeput raakte, trokken ze weer verder. Op het achtergebleven verarmde land ontstond de
heide waar wij nu nog van kunnen genieten. Tegenwoordig worden schapen ingezet om de
heide in stand te houden. Nadat je door natuurontwikkelingsgebied Keelven bent gefietst, kun
je pauzeren bij Golfbaan De Swinkelsche.
Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid
1. Verlaat Het Blank Water (zie A) en ga R op de voorrangsweg.
2. Neem de vijfde weg L (Hoeksestraat).
3. Weg gaat over in een fietspad. Na het fietspad de eerste weg R. Volg KP 99.
4. Na KP 99 fiets je richting KP 98. Zodra je op het fietspad langs de voorrangsweg rijdt, neem
je de eerste weg R (Kempenweg).
5. Blijf op de asfaltweg (maakt een aantal bochten). Neem de eerste asfaltweg L (Bussersdijk).
Volg KP 95.
6. Na KP 95 volg je KP 96 (zie B).
7. Na KP 96 volg je KP 97 (zie C).
8. Na KP 97 volg je KP 98.

9. Na KP 98 fiets je richting KP 99. Neem de eerste weg R (Keelvenweg, bij het bord
'doodlopende weg').
10. De weg gaat over in een fietspad. Blijf het verharde fietspad volgen (zie D).
11. Na ca. 1,5 km fiets je langs een golfbaan. Neem de eerste zandweg L. Je bent nu bij
Golfbaan De Swinkelsche (zie E), de pauzeplaats van deze route.
12. Na een pauze bij Golfbaan De Swinkelsche vervolg je je weg over de asfaltweg.
13. Aan het eind R (Kuilvenweg).
14. Neem de eerste weg R (Kuilerstraat).
15. Aan het eind R op de voorrangsweg.
16. Neem de eerste weg L (Hollandseweg).
17. Neem de eerste weg L (Ploegstraat).
18. Neem de eerste weg R (Laarstraat).
19. Aan het eind R (Haagdoornweg).
20. Aan het eind L op voorrangsweg (Nieuwendijk).
21. Neem de eerste weg R (Bennenbroekstraat).
22. Aan het eind L op de voorrangsweg.
23. Neem de tweede weg R (Vaartje).
24. Aan het eind L. Na ca. 80 meter zie je Het Blank Water aan je rechterhand liggen. Je bent
weer terug bij het startpunt van de route.
Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg
A. 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

B. Lieropse en Strabrechtse Heide
Na KP 95 fiets je over de Lieropse en Strabrechtse Heide die tezamen één groot natuurgebied
vormen. De Strabrechtse Heide is met zijn 1500 hectare niet alleen een van de grootste maar
ook een van de indrukwekkendste natuurgebieden van ons land. Op het eerste gezicht denk je
een onmetelijke vlakte van alleen struik- en dopheide te zien, maar niets is minder waar. Rond
de groeien bijzondere planten als waterlepeltje en vleesetende zonnedauw. Ga eens door de
knieën om deze en die andere mooie bloeiers te bewonderen. Grote kans dat je ook een van de
vele libellensoorten ziet – bij de vennetjes wemelt het ervan -, een heikikker of misschien zelfs
een rugstreeppad. Eeuwenlang werd de heide vooral begraasd door schapen. ’s Nachts stonden
ze op stal: de potstal. Daar werd de kostbare mest verzameld en naar de schrale akkers
gebracht. Met de ontwikkeling van kunstmest eind 19e eeuw verloren de heidevelden hun
economische waarde. Grote delen van de heide werden ontgonnen. Gelukkig werd voordat alle
heide verdwenen zou zijn, de waarde van de natuur ingezien. Het gebied werd een
natuurreservaat. Nu dragen de schapen bij aan natuurlijk beheer: een kudde van 300
Kempische schapen begraast de heide en helpt vergrassing en verbossing voorkomen. Bron
tekst: Staatsbosbeheer
C. Beuven
Vóór en na KP 96 heb je een prachtig uitzicht over het Beuven, het grootste ven van Nederland
(85 ha). Vennen zijn natuurlijke ondiepe meren die vaak op heidevelden te vinden zijn. Het
Beuven staat bekend om zijn grote vogelrijkdom en unieke plantengroei.
D. Natuurontwikkelingsgebied Keelven
Het bosgebied waar je na KP 98 doorheen fietst, was tot de jaren '20 van de vorige eeuw nog
een uitgestrekte heidevlakte. In die tijd werd in het kader van de houtproductie veel woeste
grond met naaldbossen beplant, zo ook de Somerense Heide. In 1998 is gestart met het
omvormen van het bos tot een natuurlijker landschap met verschillende soorten bebossing,
heide en vennen. Nu kan in het gebied uitgebreid worden gefietst en gewandeld.
E. Golfbaan De Swinkelsche
In het Noord-Brabantse Someren vindt u Golfbaan De Swinkelsche. Hier komen natuur, rust en
ruimte samen in een prachtig golfcomplex. Vanaf 1 juni 2012 kan er gegolfd worden op
Golfbaan De Swinkelsche! U kunt bij ons terecht voor een drankje en hapje. Ons clubhuis is
zodanig gesitueerd dat u heerlijk kunt wegkijken over de golfbaan en het water van de
aquarange. Zowel vanuit ons clubhuis als vanaf het terras. Ook wanneer u heeft gewandeld of
gefietst in de bossen bij het Keelven of de Strabrechtse Heide, bent u van harte welkom bij
ons! 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.

