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knp      =  fi etsknooppunt
LA       =  linksaf
RA       =  rechtsaf
RD       =  rechtdoor
ri         =  richting
P25347 = ANWB-paddestoel 25347
Y         =  richtingbord

hei, vennen

Kruidenrijk, De Es & De Schoffel

open

In het Brabantse land ten zuiden van Vught is het 
heerlijk fi etsen. De route is slechts 32 kilometer lang, 
maar al fi etsend raak je toch makkelijk de tel van het 
aantal gezellige terrasjes kwijt. Kom daar in Groningen 
of Overijssel maar eens om. Aan oogstrelende natuur is 
evenmin gebrek: bossen, kleinschalige akkers en wei-
landen, de grote Kampina met zijn bos, hei en venne-
tjes. Dan zijn er ook nog een kasteel én drie berenleuke 
biologische bedrijven.

Twee lege fi etstassen raken 
onderweg makkelijk gevuld 
met een heel scala aan lekke-
re en gezonde bio-spulletjes. 
Van baby-olie met gouds-
bloem-, kamille- en aman-
delolie tot verkoudheidsmix 
en ochtendthee, en van 
sayote (lekker en gezond) 
tot peulen en bosbieten. 
Maar om kaneel-amandelen, 
Weerribben-chocoladevla of 
een paar doosjes lovechock 

(ooit geproefd? Verslavend!) 
hoef je ook niet verlegen te 
zitten. Kortom, Het Kruiden-
rijk zorgt voor lichaam en 
geest met zijn cursussen, 
kruidenextracten, gedroogde 
kruiden en kruidenplantjes. 
De Es voegt daar groente, 
fruit en bloemen aan toe en 
wat je nog niet hebt, komt uit 
de ruimgesorteerde boerde-
rijwinkel van De Schoffel.

Praktische informatie
Parkeren: • P kasteel Nemerlaer, aan rotonde t.o. Herberg 
van Boxtel, Oisterwijksedreef 2, Haaren.
• Alternatief: P bij kerk in Haaren, tussen knp 80 en 81. Naar 
de route: P RA verlaten en direct weer RA, smal onverhard 
fi etspad in naar knp 81. Vanaf de P zie je het fi etspad achter 
een beukenhaag liggen.

Start-/eindpunt: P kasteel Nemerlaer.

Naar de route: • Route 1: Van de P bij kasteel op rotonde RA 
ri Boxtel,       , fi etspad naast provinciale weg.
• Route 2: van P richting kasteel, Kasteellaan.

Toeristische info: • KASTEEL NEMERLAER, 
www.kasteelnemerlaer.nl.
• NATUURGEBIED KAMPINA, www.natuurmonumenten.nl.

Knooppuntennetwerk: In Brabant worden op plekken waar 
het fi etsnetwerk te wensen overlaat, soms nieuwe, extra 
knooppunten gemaakt. Die staan niet altijd op de fi etskaarten 
(o.a. knp 79).

Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 18 Brabant midden/
De Meijerij & Kempenland.

Biologische adressen: • HET KRUIDENRIJK, Kapelweg 9, 
Haaren, www.kruidenrijk.nl. Open: ma 9-17.30; 
di-vr 9-18 uur; za 9-16 uur.
• TUINDERIJ DE ES, Eind 19c, Haaren, www.tuindees.nl. 
Open: wo en za 10-15 uur.
• Boerderijwinkel De Schoffel, Mijlstraat 34, Boxtel, 
www.deschoffel.nl. Open: wo 10-19.30 uur; do/vr 13-17 uur; 
za 10-16 uur.

Horeca, niet-biologisch: Er is ongelofelijk veel horeca on-
derweg. Mijn favoriet, bij knp 84: ’t Boshuis Venkraai, 
Bosweg 162, Oisterwijk. Open: ma-za 10-19 uur; zo 9-19 uur.
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De Kampina, 
Het Kruidenrijk 
(Foto: Het krui-
denrijk) en Bos-
huis Venkraai.
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De routes
Route 1 (32 km, ca. 2.30 uur): P Nemerlaer – zie 
A – 66 – 67 – 68 – 71 – 69 – zie B (De Schoffel) – 47 
– 46 – 87 – 86 – 85 – 79•) – 84 – 17 – 88 – 89 – 82 – 
zie C – 80 – 81 – ri 82, zie D (Kruidenrijk en De Es) 
– P Nemerlaer.

Route 2 (20 km, ca. 1,5 uur): P Nemerlaer – 82 – 
89 – 88 – 45 – 87 – 86 – 85 – 79 – 84 – 17 – 88 – 89 
– 82 – 80 – 81 – ri 82, zie D (Kruidenrijk en De Es) – 
P Nemerlaer.

Routebeschrijving

A: Op Belversedijk aan het einde van het fi etspad LA, de 
ventweg op, een bruggetje over en RA het fi etspad op. Ver-
derop bij de spoorwegovergang, Kapelweg, het fi etspad aan 
de linkerkant van de weg nemen en naar knp 66 fi etsen.

B: Bij knp 69 ri knp 47, zandweg (soms is het zand mul): 
na een bocht naar links meteen LA, heen-en-weer naar De 
Schoffel en vervolgens naar knp 47.

C: Tussen knp 82 en knp 80: voorbij kasteel Nemerlaer de 
provinciale weg oversteken (het bordje is onduidelijk, dat 
wijst naar rechts).

D: Bij knp 81 RA ri knp 82. Iets voorbij plaatsnaambord Haa-
ren LA, Kapelweg, weg is verderop onverhard. Na ca. 300 m 
ligt links Het Kruidenrijk. Voor De Es RD zandpad volgen en 
einde zandpad RA naar De Es. Voorbij De Es voorr.weg over-
steken en RD, Oude Kerkweg. Einde van de Oude Kerkweg 
RA, Driehoekweg. Via de rotonde naar de parkeerplaats.

•) Knooppunt 79 is nieuw; het staat nog niet op alle topogra-
fi sche kaarten.
Let op: De hoofdroute, route 1, is nagefi etst. De afkorting 
van route 2, tussen knp 88 en 87, is op de kaart uitgezet en 
niet nagefi etst.
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 De Schoffel

 Kruiden-
rijk

De Es

Linksboven Bart 
Pijnenburg, de huidige 
‘boer’ (links).
Boven: De winkel.

Boven: De lande-
rijen van Kasteel 
Nemerlaer.
Rechts: Het 
fi etspad bij Esch.

Het landschap
De route start om de hoek bij Kasteel Nemerlaer, maar het 
kasteel zelf is pas op de terugweg in volle glorie te zien. 
Door kleinschalige landerijen bereik je Esch, een intiem 
Brabants dorp, en via het Smaldijkje scheer je langs de rand 
van Boxtel. De mulle zandweg tussen knp 69 en De Schoffel 
haalt alle vaart uit de wielen. Met de tassen al redelijk gevuld 
breekt daarna het mooiste deel van de tocht aan, door de 
bossen en de heidevelden van de Kampina. Sjees niet te hard 
over het fi etspad maar stap ook eens af, want wie weet zie je 
wel lepelaars of zilverreigers bij een vennetje, of zonnedauw, 
een vleesetend plantje. Bij knp 84, midden in het bos, zou ik 
ook even in de remmen knijpen om neer te strijken op het 
aantrekkelijke terras van ’t Boshuis Venkraai. Gelukkig is het 
daarna niet gedaan met de lekkere fi etspaden en de frisse 
natuur. Die blijft tot en met Kasteel Nemerlaer. Dan resten 
nog het dorpscentrum van Haaren én Het Kruidenrijk en 
De Es, die vlak bij elkaar liggen. Daar kun je de overgebleven 
ruimte in de fi etstassen volstouwen.

Tuinderij De Es
Op Tuinderij De Es worden meer dan 80 verschillende biologi-
sche groenten, fruitsoorten, kruiden en (eetbare) bloemen ge-
teeld in een parkachtige tuin met veel hoekjes en plekjes waar 
de natuur haar gang kan gaan. De Es is ook een werk-, zorg- 
en leertuinderij, waar veel mensen op het land en in de winkel 
meewerken. De producten die van het land komen worden op 
de Boerenmarkt in Den Bosch verkocht en op woensdag en 
zaterdag in onze eigen boerderijwinkel.
De rassen die we telen worden op smaak geselecteerd, maar 
het is ook belangrijk dat ze passen bij de diepzwarte gronden 
van de Belverse Akkers.
Op zomerse zaterdagen kunnen fi etsers de tuin bezoeken. En 
regelmatig kun je meetafelen tijdens een heerlijke aanschuif-
lunch of een aanschuifdiner, dat door een kok met het lekkers 
uit de tuin met veel culinaire fantasie wordt klaargemaakt.

De Schoffel
De Schoffel is niet zomaar een achteraf-boerderijwinkeltje, 
maar een kleine supermarkt die de boerensfeer heeft behou-
den. ‘De bank wilde ons niet steunen met het plan voor een 
boerderijwinkel’, zegt Marina van Esch hoofdschuddend. ‘Niet 
rendabel, was het oordeel, maar intussen hebben we hier 
een goedlopende winkel en we hebben zelfs de Inspiratie-
prijs Bio-Winkel 2012 gewonnen.’ De Schoffel ligt net buiten 
Boxtel. ‘We moeten mensen uit de stad naar ons toe lokken’, 
zegt zoon Mark. ‘Daarom hebben we altijd een groot aantal 
voordelige aanbiedingen. Daar komen aardig wat mensen op 
af. Collega’s vragen regelmatig wat ons concept is, maar we 
hebben helemaal geen concept. We doen maar wat, we zijn 
fl exibel en bewegen mee met de trends. Misschien is 
dát ons concept wel.’
‘Het leukste is de verkoop van onze zelfgeteelde 
groenten en de eieren van de 900 kippen die hier een gewel-
dig leven leiden’, voegt Marina eraan toe.

Het Kruidenrijk
Wie denkt dat kruidengeneeskunde zo’n serieuze zaak is 
dat er niet bij gelachen mag worden, heeft het mis. ‘Zonder 
humor kun je toch niet leven?’, zegt René Rijnberg lachend. 
Hij komt net tussen de bloeiende planten vandaan voor een 
kop kruidenthee. Terwijl zijn partner Yvonne Maessen zakjes 
kruiden rangschikt, vertelt ze enthousiast over de succesvolle 
opleiding kruidengeneeskunde die ze heeft opgezet. ‘Mijn pas-
sie is dat de eeuwenoude kennis over geneeskrachtige kruiden 
behouden blijft en wordt toegepast. In de winkel vragen 
mensen me soms advies over hoofdpijn of slapeloosheid. Dan 
zeg ik altijd: ik kan je wel iets aanraden, maar eerst moet 
de oorzaak boven tafel gehaald worden.’ De opleiding en de 
kruidentuin vullen elkaar aan. ‘Je ziet meteen dat wij klein-
schalig en handmatig werken. We drogen onze kruiden met 
behulp van de zon en ze worden in een handmatig bediende, 
omgebouwde strohakselaar kleingesneden, maar vooral niet 
té klein. Zo behoud je de kwaliteit, daar komen de mensen 
voor terug.’

Links: de tuin 
van Het Kruiden-
rijk (foto: Het 
Kruidenrijk).
Rechts: Yvonne 
Maessen met 
haar kruiden.

Mark van Esch 
van De Schoffel.
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