
Verloren sporen tussen hoeve en toren 

Welkom bij deze wandeltocht en fietstocht uitgegeven door Heemkundegroep de Mierden! 

Met deze toch willen wij een geschiedenis van ruim 800 jaar (vanaf 1173 – 1223) in het landschap latenzien en 

bruggen bouwen tussen beeldende kunst, historie en cultuurhistorie. We willen de historische waarden van de 

Kempen in beeld brengen.  

We willen het verhaal van de streek vertellen en hoe deze tot stand is gekomen. Met alle “troebelen tijden” die er 

zijn geweest, met oorlog, strijd, vluchten etc. is onze omgeving niet vanzelfsprekend is (ontstaan). Door kennis te 

maken met ons verleden, willen we ons collectief geheugen versterken en bouwen aan een gezamenlijke toekomst.  

De route – in het kort 
De route loopt door drie kernen in de gemeente Reusel – de Mierden. U kunt op eigen gelegenheid van punt naar 

punt gaan, of de aanbevolen route volgen als hieronder op het kaartje. Deze route is in totaal ca 23 km en kan te 

voet, met de fiets of met de auto worden gereden.  

Op elke van de onderstaande punten, kunt u via de QR-code (leesbaar via uw telefoon) de informatie opzoeken die 

bij de locatie hoort. 

De belangrijkste monumenten in het landschap (en onze trots vanuit de gemeenschap!) zijn aangegeven met een *. 

De volgende plaatsen komt u onderweg tegen: 

Hulsel: 

- De verdwenen Kerk aan de kerkweg te Hulsel  

- De schuurkerk aan de St Clemendreef 

Hooge Mierde: 

- De verdwenen pastorie aan de Stad te Hooge Mierde 

- De verdwenen Pastorie en abdijhoeve aan de Poppelsedijk *  

met sculptuur van de Norbertijn door Thea van Herpt. 

- De verdwenen schuurkerk aan de Smidsstraat 

Grens: 

- De verdwenen schuurkerk van Arendonk  

Lage Mierde: 

- Voormalig klooster te Lage Mierde 

- Voormalige pastorie aan de Hoosemansstraat * 

met sculptuur van de Schuurkerk door Lies Stokkermans. 

- De parochiekerk in Lage Mierde 

- De verdwenen pastorie aan de Vestweg te Lage Mierde 

 

De informatie zal steeds worden uitgebreid dus kom nog eens terug ���� 

  



Onderstaande route is indicatief: 

 

 

 

Route (globaal en bijvoorbeeld): 

 

U kunt op elk gewenst punt starten en de route volgen. Ivm Corona: wordt wel afstand van elkaar! 



Locaties te Hulsel: 
 

 De verdwenen Kerk aan de Kerkweg te Hulsel  

 
 De schuurkerk aan de St Clemendreef 

 

Locaties te Hooge Mierde: 
 

 De verdwenen pastorie aan de Stad te Hooge Mierde 

 

 De verdwenen Pastorie en abdijhoeve aan de Poppelsedijk * 

 

  



 

 

 De verdwenen schuurkerk aan de Smidsstraat 

 

 

Locatie aan de Nederlands – Belgische grens (“Kruisberg”): 
 

 De verdwenen schuurkerk in Arendonk  

 

Locaties te Lage Mierde: 
 

 Voormalig klooster te Lage Mierde aan de Kloosterstraat 

 

  



 Voormalige pastorie aan de Hoosemansstraat * 

 

 De parochiekerk in Lage Mierde aan het Dorpsplein 

 

 De verdwenen pastorie aan de Vestweg te Lage Mierde 

 

 

 


