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Natuurhistorisch Asten:
Deze fietsroute door Asten is ongeveer 24 km
lang en bevat alle kenmerken die de naam van
de route heeft: NATUUR HISTORISCH ASTEN.
U gaat door gebieden met weilanden en
kassen. In Heusden is het aan te bevelen om de
botanische tuin achter de kerk te bezoeken.
Ooit werd de Heerlijkheid Asten bestuurd vanaf
het kasteel. Nu een ruïne met een kasteel
boerderij die een bezoekje waard is. U passeert
ook oude buurtschappen, bossen en gebieden
die in de 19e en 20e eeuw ontgonnen zijn uit
de woeste Peel.
Aanbevolen startpunt:
Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23,
5721WC, Asten.
Het museumcafé en het toeristisch informatie
punt zijn vrij toegankelijk.
Bewegwijzering
De route door Asten is aangegeven met
zeshoekige bordjes als weergegeven op de
voorpagina van deze flyer.
In de tekst is LA = Linksaf, RA = Rechtsaf en
RD = Rechtdoor.
Routebeschrijving
1. U start met het Museum Klok & Peel links
en de koepel van de Sterrenwacht rechts.
2. Ga LA, Rootweg.
3. Bij einde weg RA, Heerbaan.
4. Weg in bocht naar links volgen en na
circa 30 meter LA, ventweg van de
Heesakkerweg.
5. Volg de ventweg van de Heesakkerweg en
steek vóór de rotonde RA de Heesakkerweg
over.
6. Neem fietspad naar rechts en ga circa 30
meter later de 1e weg LA, Hazeldonk.
Dit is het tuinbouwgebied van Asten met
veel kassen.
7. Ga bij de T-splitsing RA, Waardjesweg.
Rechts ziet u de waterzuivering. Verder
veel kassen, afgewisseld met akkers en
weilanden.

8. Bij einde weg ga LA, Antoniusstraat.
U komt in de bebouwde kom van
kerkdorp Heusden. Links achter de kerk
vindt u een unieke botanische tuin, die
vrij te bezichtigen is.
9. Bij einde weg ga LA, Voorste Heusden.
Na ± 1 km staat aan de linkerkant een
informatiebord bij de Kasteellaan. Hier
kunt u meer te weten komen over
‘t Kasteel. De kasteelruïne zelf is niet te
bezichtigen, maar om het complex loopt
een voetpad waar u uitstekend uitzicht
hebt op de ruïne.
Op de zolder van een nieuwe schuur aan
de buitenzijde van het kasteel is het Anna
Ceelenhuis gehuisvest.
Anna Ceelen is de Astense vrouw die in
1595 door de heer van Asten, Bernard
van Merode, werd beschuldigd van
hekserij.
In datzelfde jaar overleed zij door marteling
in de kelders van Kasteel Asten. Het Anna
Ceelenhuis is een sfeervolle expositieruimte
annex documentatiecentrum met speciale
aandacht voor zowel de geschiedenis van
Kasteel Asten als de hekserij. Open op
afspraak en gedurende open dagen en
vaste zomeravonden.
10. Keer terug naar de verharde weg en ga
LA. Na ca 200 meter is rechts een
eikenlaan. Dit zandpad is soms moeilijk
begaanbaar. Volg dit toch. Na 580 m.
komt u weer op de verharde weg:
Polderweg en ga RA.
Alternatief bij slecht pad
Ga terug richting Heusden. Neem dan de 1e
weg LA, Vlinkert. Daarna weer de 1e weg LA,
Patrijsweg. Volg deze tot de T-splitsing en sla
RA, Pannenhoef.
11. De Polderweg gaat over in Pannenhoef,
met links en rechts akkers en weilanden.
Dit gebied heeft een polderachtig
aanzien.
12. Neem eerste weg LA, Bleekerweg.

13. Bij einde weg ga RA, Zeilhoekweg.
14. Blijf de Zeilhoekweg volgen en steek de
N279 over.
U bent nog steeds in een akker- en
weidegebied. Oorspronkelijk was dit
woeste Peel, die eind 19e, begin 20e eeuw
ontgonnen is.
15. Bij einde weg ga RA, Smientweg en
neem daarna de eerste weg LA,
Vlosbergweg.
16. Neem de eerste weg LA, Roerdompweg.
17. Bij einde weg ga RA, fietspad.
U bent nu in de Dennendijkse bossen
(±300 ha.). Deze bossen zijn oorspronkelijk
aangelegd aan het begin van de 20e eeuw
als productiebos voor stuthout voor
gebruik in de Limburgse kolenmijnen.
Op dit moment is het een gewaardeerd
wandel- en fietsgebied.
18. Volg fietspad RA.
19. Bij einde fietspad ga RA, Dennendijk.
20. Voor het viaduct ga LA, Leensel.
U rijdt nu door een prachtige eikenlaan,
met inlandse eiken. Leensel gaat over in
Rinkveld en na een bocht naar links
wordt het Voordeldonk.
21. Neem de eerste weg RA, Achterbosch
Het buurtschap bestaat uit een aantal
fraai gerestaureerde boerderijen.
Links hebt u een mooi gezicht op Asten
met z’n slanke toren.
22. Bij het einde van de weg LA, Stegen.
23. Steek de drukke weg N279 over.
24. Volg deze weg tot de voorrangsweg
(Floralaan), neem hier het fietspad LA en
steek direct daarna de Floralaan over.
U komt nu in de Marsstraat.
25. Rij hier RD, ook over het stukje fietspad.
U komt nu in de Neptunusstraat.
26. Doorrijden tot de T-kruising met de
Ommelseweg.
27. Steek de Ommelseweg over, neem het
fietspad LA en ga meteen weer RA. Deze
weg heet ’t Hoogvelt en gaat over in
Laarbroek.

28. Bij einde van deze weg ga LA.
U passeert de manege en het herten-	
kamp.
29. Bij de T-splitsing steek de Dijkstraat over
en neem het fietspad LA.
30. Neem de eerste weg RA, Nachtegaalweg.
31. Eerste weg LA, Bergdijk.
32. Einde van deze weg ga RA, Ostaderstraat.
Na ca 200 meter bent u weer bij Museum
Klok & Peel, het startpunt van de route.
Misschien een idee om nog even uit te
blazen van de tocht in het museumcafé?

Voor nadere informatie en suggesties
kunt u contact opnemen met:
ToerismePoort Klok & Peel
Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
info@toerismepoortklokenpeel.nl
www.toerismepoortklokenpeel

