
Het hart van Brabant Fiets Festijn Start in 2019 weer vanaf sportpark Moerenburg waar we te gast zijn bij 

Voetbalvereniging “Were Di”. 

 

De routes worden in dit jaar dan ook in de prachtige omgeving van het Zuid- Oosten van Tilburg uitgepijld. 

Als middelpunt van de routes hebben wij gekozen voor het centrale deel van natuurgebied de Kampina en 

de gebieden die hieraan verbonden zijn. 

De bossen, vennen en heidegebieden van de Kampina liggen in de driehoek van Oisterwijk, Boxtel en 

Oirschot en behoren tot een van de mooiste natuurgebieden van Brabant. 

Het feit dat de rijke flora en fauna van de Kampina is dit zonder twijfel een van de meest waardevolle 

heidegebieden van ons land. 

De naam Kampina is afgeleid van het Romeinse ‘Kampina’, een andere naam voor Kempen, dat ‘woeste 

grond’ betekent. 

Centraal in het gebied ligt de Kampinase Heide, met daarin onder meer het Belversven, de Huisvennen en de 

Zandbergsvennen. Het natuurgebied De  Kampina beslaat ongeveer 1535 hectare. 

Het noordelijk deel van de Kampina is vrij droog en biedt in augustus een prachtig kleurenmozaïek in 

paarstinten van de bloeiende heide.  

Wij hopen dat we voor dit jaar weer een aantal uitdagende en ontspannende tochten voor u hebben 

voorbereidt. 

 

  
 

In de winter treedt het water van de zuidoostelijk gelegen Beerze buiten haar oevers. Het beekdal is dan een 

geliefde plek voor water- en trekvogels. 

  

Zondag  

Voor de zondag routes hebben we  dit jaar ten oosten van Tilburg gekozen.  

De 30 kilometer rijdt boven Oisterwijk langs en vervolgt zijn weg om Berkel-Enschot heen om zo langs  

Het park dat bekend staat als “Heiligdom de Heikant” Hier staat het museum welk gewijd is aan Peerke 

Donders. 
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Via Tilburg Noord fietsen we het centrum van Tilburg in. We passeren daarna Dierenpark “De Oliemeulen”, 

Museum “De Pont” en komen aan de achterkant van het Station Tilburg, waar de gemeente actief is met het 

verfraaien van de “Spoorzone”, het voormalige emplacement waar treinstellen werden gerepareerd. 

Het is de bedoeling dat hier een soort activiteiten en uitgaanscentrum verschijnt. 

  we voordat  op het eindpunt aankomen langs het uitgaanscentrum van Tilburg “de Piushaven” rijden. Voor 

onze gasten die van buiten deze regio komen laten we zo ook iets van de stad Tilburg zien. 

 

  

 
 

 

De 50 en 70 kilometer afstanden rijden dit jaar door o.a. het centrum over de Lind van Oisterwijk met zijn 

vele terrasjes. 

 

Vervolgens rijden zij via Haaren naar Helvoirt, alwaar de 70 kilometer 
verder rijdt via Vught naar Sint- Michielsgestel om zo om het riviertje “De 
Dommel “ weer bovenlangs terug naar Vught te fietsen. 
In Helvoirt komen zij dan weer op de route van de 50 kilometer en de weg 
via landelijke wegen richting het centrum van Tilburg te rijden. 
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Maandag route 
Aan de zuidkant van de Kampina is er een routevoor de 50 en 70 kilometer  gemaakt die richting de Beerzen 

gaat: Westelbeers en Middelbeers. Hier rijden we langs Spoordonk waar we de Spoordonkse watermolen 

welke nog actief is en waar men aan excursies kan deelnemen. Aangesloten is er een restaurant gelegen met 

uitzicht over de Beerze. 

  
Als we Spoordonk uitrijden en over het viaduct van de A58 komen kan men een uitstapje maken naar de 

Heilige Eik. 

 

De oorsprong van deze idyllische en drukbezochte 
kapel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik aan de 
Proosbroekweg ligt vele eeuwen terug. Er bestaan 
verschillende versies van de legende, maar volgens de 
legende die Petrus Vladderaccus begin 17 de eeuw in 
een geschriftje noteerde, werd er begin 15 de eeuw 
op het zand in het riviertje de Beerze een beeldje van 
Maria met kind gevonden. Dit beeldje werd in een eik 
geplaatst en door de boeren en herders vereerd. 
Nadat men het beeldje naar de kerk van Oostelbeers 
of Middelbeers gebracht had, stond het de volgende 
dag weer op zijn oorspronkelijke plaats. Toen bracht 
men het beeldje naar Oirschot en bouwde men ter 
plaatse een primitief, houten kapelletje. In een andere 
versie van de legende wordt het verhaal nog iets 
aangedikt: hier dreef het beeldje stroomopwaarts en 
deed men twee keer een poging het beeldje in 'Beers' 
te stallen. 

In een van de routes rijden we over het fietspad langs het Wilhelminakanaal waar onderweg voldoende 

gelegenheid aanwezig is te picknicken of even uitte rusten met een prachtig uitzicht over het kanaal. 
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Buiten het rijden langs het 
Wilhelminakanaal hebben we ook 
een aantal kilometers langs de het 
riviertje de Dommel en langs of over 
de Reusel en de Leij. 
 

Voor fiets-wandel liefhebbers hebben we hier een viertal wandel of fiets routes die u kunt vinden op: 

https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/het-dommelpad 

 

Landgoed "De Utrecht” 

De 70 kilometerroute 

Het Landgoed “de Utrecht” is een ontginningslandgoed dat is ontstaan door het ontginnen van heide grond. 

Het doel hiervan was het tot stand brengen van akkergronden en productiebossen. Rond 1850 bestond het 

gebied uit uitgestrekte heidevelden, in feite gedegradeerd bos vooral als gevolg van houtkap en 

overbeweiding. De Utrecht Uit de Topografische en Militaire Kaart van circa 1850 blijkt dat het gedeeltelijk 

om natte heide ging; in het gebied liggen verschillende vennen en vennetjes. 

In 1898 startte de levensverzekeringmaatschappij “De Utrecht”een groot ontginningsproject als 

geldbelegging. Dit is uitgegroeid tot het Landgoed “De Utrecht” zoals we het nu kennen 

De maandag 70 kilometerroute gaat vanuit Middelbeers en Westelbeers het Landgoed “De Utrecht in. 
Onderweg rijden we door bospaden, heidevelden en langs vennen. Interessante punten in de op het 
Landgoed zijn B.V.  het hele mooie Flaesven “Langs dit ven staat de“Flaestoren”, een 25 meter hoge toren 
met een prachtig uitzicht over het gebied.  

   

Het is de moeite waard om hier een klim van iets meer als 100 treden te beklimmen  en van het dan ruime 

uitzicht te  genieten.  

Een kilometer na de toren kunt u een bezoek brengen aan Den Bockenreijder, een al jarenlang bestaande 

uitspanning met een al even oude geschiedenis. Voor informatie kunt u hiervoor terecht op: 

http://www.indenbockenreyder.nl/ge-zed-welkom 
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Als we Landgoed “de Utrecht” vanaf de Dunsedijk verlaten rijden we richting Hilvarenbeek waarvan de 

kerktoren opvalt door zijn Ui-vorm en hier in de directe omgeving een terrasje kan pakken bij een van de 

aanwezige horecagelegenheden of op een van de bankjes of in het het groen van het Vrijthof. 

  

  
Na Hilvarenbeek rijden we verder op de weer landelijke wegen die dan zo langzamerhand weer richting 

Tilburg rijden. 



Dinsdag 
 

Op de derde dag van de Hart van Brabant Fietsfestijn rijden we natuurgebied “De Kampina” door. 

 

  
 

De 30 kilometerroute beloofd een pracht tocht door de bossen onder Oisterwijk waar we onderweg 

wederom kunnen genieten van de enkele vennen waar we langs komen. Op de weg terug rijden we langs 

het riviertje de Voorste Stroom die voor een groot deel door Oisterwijk loopt. 

 
De 50 en 70 kilometerroute rijden eerst aan de onderkant van “de Kampina” oosterlijk via Lennisheuvel en 

daarna aan de bovenkant door “de Kampina” om later weer samen met de 30 kilometerroute te komen. 

  



Voor Lennisheuvel scheidt de 70 kilometer zich van  de 50. De 70 kilometerroute rijdt door het 

coulliezenlandschap ten oosten van Liempde en Boxtel.  

Een coulisselandschap (ook wel gespeld als coulisselandschap) is een halfopen landschap dat door de 

beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft. 

 

  
Langs Boxtel volgen we een fietspad langs de slingerende Dommel.  

 

Na Boxtel komen we weer op de route van de 50 kilometer en komen daarna weer via de Kampina op de 30 

kilometerroute. Als we in Oisterwijk komen rijden we op het fietspad over het Stroomdalpad langs de 

Voorste Stroom weer richting Tilburg. 

 

 
Fietspad voorste Stroom Oisterwijk 

 

Woensdag 
 

Woensdag is traditioneel de afsluitingsdag en bezoeken we uiteraard het goede doel waar we de 

opbrengsten van ons Hart van Brabant Fietsfestijn aan doneren. In 2018 hebben we mede onze deelnemers  

een bedrag van € 1300 kunnen schenken. Ook dit jaar hopen we weer een gelijkwaardig bedrag te kunnen 

doneren en mede uw deelname aan dit fietsfestijn moet dit weer kunnen lukken. 
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Foto Cheque donatie 2018   

 
 



Deze woensdag leidt onze route weer door een ander deel van de Kampina en een deel van de Brabantse 

Kempen. We rijden deze dag bijvoorbeeld door Moergestel, Lennisheuvel en Spoordonk. Plaatsen waar we 

eerder ook al zijn geweest, maar nu net even anders rijden, waardoor men toch een ander zicht op een dorp 

krijgt.  Het kan wel eens zijn dat men kan zeggen he dit komt me bekend voor, maar herkenning is ook een 

onderdeel van fietsen en terughalen van wat men eerder al of niet beleefd heeft. 

Wij hopen als organisator van het Hart van Brabant Fietsfestijn in ieder geval dat u ook dit jaar weer volop 

kan genieten van de Brabantse gezelligheid, de Brabantse natuur en het Bourgondische leven waar we hier 

in Brabant prat op gaan. 

 

Uiteraard zijn wij achteraf benieuwd hoe u het fietsfestijn weer of voor de eerste keer heeft beleefd.  

Misschien heeft u op of aanmerkingen, dan horen wij dat natuurlijk ook graag, zodat u ons daarmee helpt 

verder te bouwen aan een nog beter Hart van Brabant Fietsfestijn. 
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