
   

De natuurakkers van de 

Groene Heerlijckheid  

circa 37  km 

Routebeschrijving 

• Start Boerenbondsmuseum, Pandelaar 106. 

• Ga richting Erp tot KNP 75. 

• Volg KNP 99, totdat je LA over het fietsviaduct 

over de Noord-Om gaat (1e rode lijn). 

• RD(via Boslaan) tot KNP14, Natuurcentrum De 

Specht. 

• KNP51 naar KNP 52 richting KNP23 einde Grind-

weg RA (2e rode lijn). Richting Gemert. 

• Bij rotonde LA (Smartpark). 

• Bij rotonde LA (Scheiweg). 

• 3e weg RA (Sparrenweg). 

• Ga direct na bos LA fietspad op. 

• Na 200m  links natuurakker Breuken Beleven. 

• Vervolg fietspad. 

• Einde RA (Rooye Hoefsedijk). 

• 1e weg LA (Den Hoek). 

• 1e weg RA volg verharde fietspad. 

• Einde weg RA (Breemhorstsedijk). 

• Einde weg RA (Leemskuilenweg). 

• Volg KNP 19. 

• Volg KNP 18 (na De Mortelse kerk RA). 

• Ga tegenover Milschot 27 LA, (zandweg). 

• Natuurakker met lupines. 

• Volg zandweg en ga rechtdoor het bospaadje op. 

• Bij splitsing van het bospad LA. 

• Bij verharde fietspad ga RA. 

 (3e rode lijn) Vervolg het fietspad  

 (N604 Bakelseweg). 

• Na 2,5km RA (Nuijeneind) naar KNP 56. 

• Volg KNP67. 

• Na het fietspad aan de rechterzijde: 

 De natuurakker Grotelse-Heide en daar  

 linksachter De Spreugt. 

• Volg KNP66  tot Daalhorst. Blijf op de harde weg. 

 (4e rode lijn)  

• T-splitsing (Broekstraat) RA ,voor een bezoekje 

aan de Vlindersafarie met kruidentuin. 

• Terug naar KNP 31. 

• Volg de KNP 17, 60, 47 richting KNP 75. 

• Eindpunt Boerenbondsmuseum. 

 

 

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel 

 

VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 

De Groene Heerlijckheid is een burgerinitiatief dat 
zich inzet voor een brede bewustwording van en 
maatschappelijke betrokkenheid bij biodiversiteit. 
Daar kunnen tal van initiatieven onder vallen.  

Een ervan is de aanleg van natuurakkers. Deze akkers 
staan aan het begin van de voedselketen en bedienen 
de biodiversiteit van insect tot toppredator; van bij 
tot torenvalk.  

Extra info: Homepage - De Groene Heerlijckheid  

De fietstocht gaat over verharden onverharde stuk-
ken. Grote stukken te volgen via fietsknooppunten. 
Daar waar de route anders loopt is dat op het kaartje 
te zien aan de rode lijn en in de beschrijving terug te 
vinden.   

De gebieden die we dit jaar speciaal aanbevelen zijn:   

• A-Natuurcentrum De Specht.                                            

Natuurcentrum De Specht | VisitBrabant  

• B-Natuurakker Breuken Beleven.  

• C-Natuurakker met lupines. 

• D-Natuurakker Grotelse heide. 

• E-Vlindersafari met kruidentuin.                           

Vlindersafari Tropische Vlindertuin Gemert  

• F-Boerenbondsmuseum.                                       

https://boerenbondsmuseum.nl 

https://degroeneheerlijckheid.nl/
https://www.visitbrabant.com/nl/locaties/3629536678/natuur-centrum-de-specht
https://vlindersafari.nl/


   

 

Verklaring afkortingen: 

 
• LA: linksaf      
• RA: rechtsaf 
• RD: rechtdoor 
• g.o.i.: gaat over in 
• KNP: knooppunt 
• Hangt een straatnaambord pas verderop,        

dan is er “g.o.i.” toegevoegd  
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