route Mill

VERRASSENDE
PARELTJES op het
PLATTELAND
Het landschap onder Cuijk is een prachtig fietsgebied. Van de Maas met de plassen tot de
authentieke dorpjes en landgoederen: je kunt je hier met gemak een paar dagen vermaken.
Vandaar deze meerdaagse route langs leuke logeeradresjes, theetuinen en terrassen, een
buitenmuseum en een kasteel – je ontdekt zelfs een prijswinnende wijngaard!
Tekst en foto’s Linda Korsten ⁄ Tekstbureau Link & co
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Slapen als een
roos in
Het Roozenhuys
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Slingerweggetje op het
platteland van Cuijk

Smullen:
ijsjes en
kaasjes
van de
boerderij

Koffie drinken en tegelijk
je e-bike opladen, bij
De Nieuwenhof
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Vakantiegevoel

Fietsend door het museum

Het begint al meteen goed: het nieuwe informatiepunt van Brabants Landschap, Landgoed Tongelaar,
is het startpunt van de fietsroute. De eerste verdieping
van de kasteeltoren is ingericht als dassenburcht waar
je onder meer een film kunt bekijken over de dassen
die hier voorkomen – het zijn er wel vijftig, echt heel
bijzonder! Het kasteel en de boerderij vormen samen
een sfeervol plaatje, alsof je in Frankrijk bent.
Dat vakantiegevoel wordt alleen maar sterker als je
doorfietst naar de Kraaijenbergse Plassen. Na de
bossen bij Landgoed Tongelaar fiets je hier ineens
vlak langs het water. Bijna vijftig jaar graven naar
zand, grind en klei heeft een bijzonder natuur- en
recreatiegebied opgeleverd. De ‘natuurplassen’ zijn
niet te diep uitgegraven en de oevers zijn bewust
grillig gemaakt. Daar zijn de planten en dieren blij
mee: niet voor niets vind je hier heel wat soorten
die op de rode lijst staan. De vogels zijn het best te
spotten vanuit de vogelkijkhut aan de weg van Gassel
naar Geest. Zin in koffie? In Jachthaven ’t Loo vind je
terras de Karseboom.

Van de plassen fiets je zó Cuijk in. Sinds vorig jaar
zomer kun je alles te weten komen over de geschiedenis van dit mooie stadje in het nieuwe Buitenmuseum.
Je fietst er zo doorheen! Het ‘museum’ bestaat uit een
aantal panelen rondom de Martinuskerk, die alles
vertellen over Ceuclum, het Romeinse Cuijk. In de
Romeinse tijd was er in Cuijk een castellum (een fort)
en ook een vicus (een dorp). Op de panelen zie je hoe
de Romeinen in Cuijk woonden, werkten en van het
leven genoten. Als je de app TimeTravel Cuijk downloadt zie je de Romeinse brug, het castellum en de
vicus voor je alsof ze nooit verdwenen zijn.
Na Cuijk houd je de Maas voorlopig dicht bij je.
Je doorkruist hier het Maasheggengebied, beroemd
om de bloeiende struiken zoals meidoorn, maar ook
in het late voorjaar en de zomer is dit een prachtig
gebied. Achter de hagen ontdek je steeds weer een
ander doorkijkje: dan zie je ineens het glinsterende
water van de Maas, en dan weer open velden met
eeuwenoude boerderijen. En overal zie je wilde
bloemen in de berm.

Dat je hier op
bezoek bent
bij een styliste
zie je meteen:
alles klopt
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Goede wijn van Brabantse
bodem: wijngaard
De Daalgaard

Langs
de
oevers
van de
Maas in
Cuijk

Het platteland van Cuijk
is iets bijzonders: zo
authentiek kom je het
niet vaak tegen

Luxe lodges bij
guesthouse de Heide
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Adressen

Prijswinnende wijn

Op de koffie bij de herderin

Landgoed Tongelaar:
Tongelaar 12-16, Mill,
brabantslandschap.nl
(alleen op zondag open)
Kraaijenbergse Plassen:
kraaijenbergseplassen.nl
Buitenmuseum Cuijk:
Museum Ceuclum,
Castellum 1, Cuijk,
buitenmuseumcuijk.nl
De Daalgaard, de Kuilen,
St. Agatha, daalgaard.nl
De Nieuwenhof,
Nieuwenhofweg 5, Mill,
groepsaccommodatiedenieuwenhof.nl
Onder De Kersenboom,
Meeuwstraat 3a, Mill,
onderdekersenboom.nl
(alleen op zaterdag open)

Een verscholen pareltje in het Maasheggenlandschap
is wijngaard De Daalgaard. Er wordt steeds meer wijn
gemaakt in Nederland, maar die is zelden zo goed als
hier. De mousserende Parelwijn behaalde vorig jaar
zelfs een gouden medaille bij de prestigieuze internationale wijnkeuring van Wenen.
Op De Daalgaard wordt al vanaf 1991 wijn gemaakt,
vooral zomerse witte wijn. “Destijds waren er pas
een stuk of tien wijngaarden in Nederland”, vertelt
Marcel Pereboom, een van de eigenaren van De
Daalgaard. “Dit was een van de meest noordelijke
wijngaarden van Europa. Tegenwoordig vind je er in
Nederland tegen de twintig, mede door de opkomst
van resistente druivensoorten. Maar wij hebben een
voorliefde voor de klassieke witte druivenrassen, zoals
Riesling en Gewürztraminer.”
De wijngaard is maar één hectare groot, goed voor
zo’n vierhonderd flessen wijn. De wijngaard is voor
groepen op afspraak te bezoeken. Je kunt ook even
proberen of Marcel er is, hij is meestal op vrijdag
aan het werk.

De Nieuwenhof is een bijzonder plekje. Je kunt er
slapen op de natuurcamping, in pipowagens of in
sprookjesachtige schaapskooien op palen, waar de
schapen zo onderdoor lopen. In de boerderijwinkel
snuffel je tussen duurzame producten en op het terras
geniet je van Fairtrade-koffie en tientallen theesoorten.
Of heb je liever ijsjes of kaasjes van de eigen kaas- en
ijsboerderij ’t Schupke? Kan ook. Het is een superplek
om even af te stappen, want De Nieuwenhof ligt pal
aan het fietsroutenetwerk. Drijvende kracht achter al
dit leuks is schaapsherder Marianne van Heijningen.
Ze is het herdersbestaan per toeval ingerold, door
bordercollie Swift die ze bij het asiel haalde.
Voor je terugkeert bij het startpunt wacht je nog een
laatste ontdekking: theetuin Onder De Kersenboom.
Anita Kraaij serveert hier een echte high tea. Dat je
hier op bezoek bent bij een styliste zie je meteen.
Alles klopt en de styling is helemaal afgestemd op
het seizoen. Zoek een fijn plekje in de schaduw van
de oude kersenboom of strek je uit in de zon op het
loungeterras. Neem de tijd. Geniet.
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Liefkeshoek

2

Guesthouse
de Heide

Luxe vakantiewoning en een
studio in een stoere
landelijke stijl, vlakbij de Maas en de
Kraaijenbergse Plassen.

Lodges (huisjes van hout en tentdoek)
en luxe suites, eentje met
privé sauna en buiten
jacuzzi. guesthouse-

liefkeshoek.nl

deheide.nl

3

De Buitenboel

Minicamping
met B&B waar je ook
kunt logeren in retro
caravans, geschakelde
kota’s en Finse blokhutjes.

buitenboelbrabant.nl

4

Camping
De Tienmorgen

Boerderijcamping
met chalets waar leuke
kinderactiviteiten worden georganiseerd. Ligt
vlak achter Landgoed
Tongelaar.
detienmorgen.nl

Meer bijzonders?

Check deze 10 overnachtingsplekken!
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5

Strohotel
de Aalshof

Gebouwd met
stro en leem: milieuvriendelijk, maar ook
heel knus en kleurrijk.
Te boeken als groep,
maar ook individueel.
aalshof.nl

6

Landgoed
De Barendonk

Eeuwenoud landgoed
waar je op allerlei manieren kunt overnachten.
Trekkershutten, een
natuurkampeerterrein,
groepshuizen, appartementen en slapen in het
hooi. barendonk.nl

7

Het Wisbroek

Camping met
blokhutten op het platteland, je kijkt zo uit op
de koeien in de wei.

hetwisbroek.nl

8

’t Huys op de
Heide

Sfeervol overnachten in een cottage
voor 4 personen. De
tuinen zijn alleen te
bezichtigen voor groepen of gasten, individuele bezoekers kunnen
een kijkje nemen op de
open dagen.

9

Het
Roozenhuys

Kwekerij met geurende
tuinrozen, iedere zaterdag geopend. Er is ook
een mooi vakantiehuis
voor groepen, met hottub. hetroozenhuys.nl

10

De
Kemp

Mooi
modern pand met twee
gastenkamers, ieder
met een eigen zitje in
de tuin.Ingericht met
design en verwijzingen
naar het Brabantse
boerenleven.

dekemp-vortum.nl

huysopdehei.nl/
agenda

NOG NIET GENOEG?
Meer op plattelandvancuijk.nl
En voor extra fietsroutes: onsplattelandsrondje.nl/routes
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l

Startpunt: parkeerterrein
van Kasteel Tongelaar,
Tongelaar 12-16, Mill (N-B)

1. Vanaf parkeerterrein RA, asfaltweg op ri. KP20 - 11 - 10 - 67 - 66
- 72 - 4 - 69 - 71 - 70. Voor wijngaard De Daalgaard volg KP13,
en vlak voor einde naambord St. Agatha, RA pad op.

Afstand: 88 KM
(Deze langere route is
goed geschikt om in
twee dagen te fietsen)

2. Vanaf KP70 - 12 - 2 – ri. 7. Via viaduct onder autoweg door,
KP-route verlaten en RD, verhard pad op. Op T-kruising LA en
direct RA. Op driesprong RA. Op driesprong links aanhouden,
verhard pad volgen. Op T-kruising, bij KP7 – ri. 14 maar na passage van autoweg en bocht naar rechts, RD (Hoog Werveld) op.
Voor B&B zie A.

Autonavigatie startpunt:
N51 42.571 E5 46.632
Afkortingen:
LA = Linksaf
RA = Rechtsaf
RD = Rechtdoor
Y = Wegwijzer
PS = Paddenstoel
KP = Knooppunt
Ri. = richting

3. Einde weg, op T-kruising LA (Krolhoek) ri. KP13 - 6 - 14 - 15 - 1
- 17 - 4 - 38 ri. 39, maar in Vortum-Mullem, als KP39 LA gaat,
KP-route verlaten en RD (Veerweg). Bij P62680/002 RD, weg
oversteken en (St Cornelisstraat) in.
4. Einde, op T-kruising RA, Vortum-Mullem uit. 1e afslag LA,
(Radioweg), spoorweg over en RD. Bij KP37 - 36 - 31 - 23 – ri. 35.
Na passeren van horeca ‘Ons Moe’ (rechts) en na kerk (links)
KP-route verlaten en 1e afslag RA (Gildestraat). 1e RA
(Beeksenhof). Op driesprong RA (Rondsel).

j

5. In bocht naar rechts, LA, smal pad op. Einde pad, weg oversteken en RA fietspad op. Op kruising met autoweg oversteken en
bij P10843/9 LA, B-weg langs verkeersweg. Einde op T-kruising
RA en 1e LA (Peelkant) ri. KP96 - 95 – ri. 25.

6. Op kruising met weg, bij KP41, waar 25 RD gaat, KP-route verlaten en LA, fietspad langs weg. 1e afslag RA, weg oversteken.
(Boompjesweg). 2e Afslag RA (Fortunaweg). Op kruising LA
(De Waterval) ri. KP25 - 54 - ri. 55 maar vóór rotonde, KP-route
verlaten, LA weg oversteken en (Bosweg) in.

7. Op rotonde RA en Mill in. Bij KP58 - ri 57. (links & rechts is ‘De
Nieuwenhof’). Als KP57 RA gaat (Eksterstraat), KP-route verlaten
en RD (Langeboomseweg). 2e afslag RA (Uilweg). Op driesprong
RA (Korhoendersstraat). In Mill op kruising LA (Meeuwstraat).
Rechts is ‘Onder de Kersenboom’. Op kruising RA (Parkietstraat).
Op einde LA, na kruising (Patrijsstraat). Einde, op T-kruising LA
(Bastaardstraat), na kruising (Snipweg), wordt later tegelpad.
Einde pad LA, later ri. KP48 – ri. 20 en terug naar Start.
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