Schuilhutten langs de mooiste fiets- en wandelpaden van de Kempen
Verspreid over het landschap in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden staan in totaal drieëndertig
schuilhutten. Mooie houten parasols met zitstobben waar de vermoeide fietser of wandelaar even op adem kan
komen en van het uitzicht kan genieten. De plaatsing van de schuilhutten is gebeurd op initiatief van de
projectgroep gebiedsinrichting van het Land van de Zaligheden.
Rust- en schuilplek
In aanvang zijn er op de wandel- en fietsknooppunten routes diverse bankjes en picknicksets geplaatst. De
Kempen is een gebied met een overvloed aan fietspaden en wandelroutes. De eerste schuilhut kwam in Reusel
aan het Pannenven te staan. Het bleek een succes; en in de loop der tijd is het aantal schuilhutten uitgebreid. In
totaal staan er vierentwintig schuilhutten die geplaatst zijn in opdracht van het Land van de Zaligheden en nog
negen die op particulier initiatief geplaatst zijn bij diverse leden, waaronder Landgoed de Biestheuvel en de
Buitenman.
Vormgeving
Het idee van een schuilhut was niet nieuw, de vormgeving van deze hutten wel. De parasolvorm werd bedacht
door de projectgroep, vanwege het feit dat deze vorm heel natuurlijk is en goed past in de omgeving.
Houthandel Jan van Dal heeft de hutten verder vormgegeven en gemaakt. De plaatsing van de hutten is
gebeurd door de lokale WVK-Groep in overleg en in samenwerking met de gemeentes. Financiering is geregeld
in de vorm van subsidies van dezelfde gemeentes, Provincie Noord-Brabant en de ANWB.
Locaties
In 2011 werd de laatste schuilhut geplaatst en de locatie werd veelal in overleg met buurtschappen of
omwonenden bepaald. Uiteraard dichtbij de fiets- en wandelpaden. Er is inmiddels een fietsroute (via deze
website te downloaden) die precies langs alle schuilhutten loopt. Zo’n fietstocht is prima te maken, ook met
regenachtig weer: er zijn schuilplaatsen genoeg!
Milieuvriendelijke materialen
Het materiaal dat gebruikt is voor de schuilhutten is acaciahout. Dat is een Europees hardhout dat maar heel
langzaam vergaat. En hoeft niet behandeld te worden met chemicaliën. Acaciahout is heel grillig en splintert
snel; daarom is het niet te gebruiken voor de houthandel om bijvoorbeeld kozijnen van te maken. Maar voor
schuilhutten leent het zich dus uitstekend omdat die grillig en natuurlijk van vorm zijn. Het binnenframe is van
niet gegalvaniseerd ijzer; dat roest dus wel maar zal zeker járen meegaan. Zeker zolang als het hout van de
schuilhutten. Het ijzer geeft de hutten hun stevigheid; een klein stormpje moeten de schuilhutten wel kunnen
doorstaan.
Inspiratie
In navolging op de plaatsing van deze schuilhutten, gaan andere gemeenten nu ook aan de slag met het
plaatsen van dergelijke hutten, geïnspireerd op het model van het Land van de Zaligheden. Voor de fietsers en
wandelaars een welkome rustplek in de prachtige Kempen. Zodat het zelfs met het grillige Hollandse weertje
goed toeven is in de omgeving.
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Fietsroute langs 11 schuilhutten (± 36 km)
Zoek bij iedere schuilhut in een straal van ± 25m. een detailfoto van bijgevoegde fotocollage. Noteer de
bijbehorende letter onder de genummerde schuilhut in onderstaand tabel.
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Sch. 9
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Sch 11

Start vanaf fietsenverhuur van der Mierden Akkerweg 2 Bladel.
Bij vertrek fietsenverhuur van der Mierden linksaf, na ongeveer 300 meter linksaf Bredasebaan en na ongeveer
1 km komt u bij (schuilhut 9) waar de fotozoektocht begint
We fietsen verder langs Het Vennenbos tot gehucht Dalem. Daarna eerste verharde weg linksaf Steenakkers en
na ongeveer 1,3 km rechtsaf (schuilhut 10) Dalweg. Weg rechtdoor vervolgen, de Bonkelaer tot T-kruising
Ganzestaartsedijk hier linksaf en weg met bocht naar rechts volgen Nieuwstraat. Einde weg Oude
Provincialeweg linksaf. Na 200 meter rechtsaf Burgemeester van Woenseldreef, tunnnel onder Provicialeweg
N284.
Weg Burgemeester van Woenseldreef blijven (links Sportpark) volgen, na ongeveer 1,5 kilometer linksaf
(schuilhut 11) Wagenbroeken weg blijven volgen. Eerste verharde weg linksaf Kerkeneind. Voor speeltuin links
aanhouden en weg vervolgen, bij Laaibeemden linksaf betonnen fietspad. Einde weg oversteken en linksaf
betonnen fietspad Gagelvelden. Daarna eerste verharde weg rechtsaf de Vloed, na riviertje de Beerze
overgaand in Molenweg, weg blijven volgen tot kruising met Burgemeester Ballingslaan, hier rechtsaf over
fietspad en einde weg bij rotonde rechtsaf Hulselseweg.
Bij hoek Hulselseweg/Franse Hoef staat (schuilhut 1), daarna klein stukje terug linksaf ri. Netersel,
Neterselseweg overgaand in de Muilen (schuilhut 2). Voor Carolussimplexplein links aanhouden na 100 meter
linksaf Latestraat/Molendijk (schuilhut 3) ri. Hulsel.Einde Molendijk splitsing rechtsaanhouden Wilibrorduslaan,
bij dorpspomp in Hulsel, linksaf de Hoef. Op splitsing rechts aanhouden (schuilhut 4) Steenhoven. Na 150
meter rechtsaf Busschoor en weer na 200 meter rechtsaf is ook Busschoor. Einde weg linksaf Reuselsedijk
(schuilhut 5) overgaand in Hulselsedijk.
Bij rotonde rechtdoor (nieuwe wijk) nog steeds Hulselsedijk bocht naar links blijven volgen uitkomend op
Molenberg, hier rechtsaf en weg rechtdoor blijven volgen tot drukke weg Zeegstraat. Voorzichtig oversteken
en weg vervolgen Voort overgaand in Bakmannen. Splitsing rechtsaanhouden en kruising rechtdoor. Einde
weg linksaf Beleven (schuilhut 6) na 200 meter drukke verkeersweg Turnhoutseweg voorzichtig oversteken en
links aanhouden richting Reusel. Tegenover Cafe restaurant de Klok rechtsaf Pikoreistraat. Op de camping de
Korenschoof staat (schuilhut 7).
Daarna Pikoreistraat volgen en na motorcrossterrein linksaf Voorste Heikant en eerste verharde weg rechtsaf
Herdersdreef, na 250 meter linksaf de Buizerd. Op kruising Postelseweg voorzichtig oversteken de Peel
overgaand in Burgemeester Willekenslaan richting Taverne D`n Ouwe Brandtoren. Bij uitkijktoren linksaf
betonnen fietspad volgen Hamelendijk (schuilhut 8) oversteken ri Bladel, rechts visvijver. Betonnen fietspad
blijven volgen tot camping de Tipmast. Hier linksaf en na ongeveer 900 meter rechtsaf Egyptischedijk, na 300
meter weer rechtsaf betonnen fietspad Bredasebaan. Na ongeveer 1 km gaat u linksaf weer terug naar
fietsenverhuur van der Mierden
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