
Natuurtuin IVN Mierlo

De Werkgroep MIERLOSE ZWARTE

Deze werkgroep van het IVN Mierlo vindt dat 
het de moeite waard is om deze 
kersensoort voor uitsterven te behoeden en de 
kers in het dorpsbeeld te behouden. 
Daarom is de werkgroep sinds 1995 weer 
bezig deze zwarte kers te kweken.

Naast de hoogstam kan de werkgroep ook 
laag- geënte leikers leveren.
Wilt u zelf bijdragen aan herinvoering van deze 
kersensoort, koop dan een boompje bij het 
IVN Mierlo en plant het in uw eigen tuin.

Voor informatie en telefoonnummers zie:

www.ivnmierlo.nl

                 werkgroepen/mierlose zwarte 

Het beeld van de Mierlose Kersenplukker 
geeft het moment weer dat zijn belangrijkste 
werk is gedaan: zijn oogst is binnen.

Hij is terug van de ladder waarop hij uren 
vijf, zes meter hoog stond en met een 
ijzeren haak de buitentakken naar zich toe 
trok.
Telkens als zijn emmer vol was schudde hij 
die leeg in het rondgevlochten mandje, dat 
vijftien kilo kon bevatten.

En daar stond hij dan: trots op de mooie, 
gave paarszwarte kersen.

Kersenbloesemroute
Mierlose zwarte



15. Rechtdoor fietspad volgen (start route B)
16. Op rotonde RA (Brugstraat)
17. Op rotonde LA (Industrieweg)
18. Eerste weg RA (Industrieweg)
19. Splitsing rechts aanhouden (Eikenhorst)
20. Voor schrikhek LA
21. Bij Oudvensebrug LA
22. Rotonde RA en meteen fietspad RA
23. RA (Burg. Termeerstraat)
24. Rechtdoor over de brug (Broekstraat)
25. Eerste weg LA en 2 keer weg RA
26. Na brug RA (Luchen later St. Catharinaweg)
27. RA (Eksterlaan)
28. Kruising LA
29. Voorrangsweg LA
30. Fietspad aan linkerkant van de rotonde
      volgen en links aanhouden
31. Rotonde rechtsom en fietspad RA
32. Eerste weg RA (restaurant de Almhutte)
33. Voorrangsweg LA (Dorpsstraat)
34. VVV kantoor

Volgt u route B, ga dan verder bij punt 02

MIERLO en haar KERSEN

Mierlo was vanaf 1100 een heerlijkheid waar de 
heren van Mierlo al kersen kweekten, zoals de 
Romeinen dat voor hen deden. 
De ondergrond in Mierlo, kalkrijke rivierklei, is 
daarvoor heel geschikt.

De pomoloog Rietsema heeft in 1928 de 
Mierloose zwarte kers beschreven als een  
aparte soort. 
Vanaf 1948 tot 1970 werden hier in Mierlo 
kersenoogstfeesten gehouden met een 
jaarlijkse “Kersenkoningin”. 
Tijdens deze feesten trok het dorp soms 60.000 
bezoekers per jaar.

De laatste jaren zijn de plaatselijke IVN 
afdeling en de gemeente bezig de kersenboom 
weer terug te brengen in het straatbeeld. 
Het restant van de oude boomgaarden is echter 
tijdens de bloeiperiode nog steeds het 
bewonderen waard.

Loeswijk St. Sebastiaanweg 

 Vertrekpunt route A of B: 
 A: Oude Raadhuis (hoek Dorps- en Kerkstraat) 
 B: IVN 't Klokhuis (Goorsedijk)
(poort uit, RA fietspad, ga verder bij punt 15)

Afstand: 14,7 km
 RA - Rechtsaf,  LA - linksaf
Route A: Start met de rug naar de trappenpartij
01. Ga rechts
02. Rechtdoor (Dorpsstraat later Marktstraat)
03. Vóór rotonde RA (Bisschop van Mierlostraat)
04. Na school LA (Vesperstraat)
05. Kruising LA (Santheuvel)
06. Eerste weg RA (Loeswijk)
07. Doorgaand verkeer volgen
08. Eerste weg RA (Bekelaar)
09. Voorrangsweg RA
10. Na kersenboomgaard LA (Eendenpoel)
11. Einde weg keren
12. Bij voorrangsweg RA, fietspad
13. Na kapelletje RA, meteen RA (Sebastiaanweg)
14. Eerste weg LA, einde LA (Goorsedijk) richting

IVN 't Klokhuis




