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 Museums
 Hotels 
 Restaurants and cafes
 Breweries
 Mills
 Farms, activities 
 Farms, local products

“Vrienden van De Kempen” welcome
you in the Brabant Kempen.

The Friends of the Kempen (in Dutch: “Vrienden van de Kempen”) 
is a society of locals which aims to help visitors discover and 
experience interesting attractions in the Kempen region. The 
present Kempen landscape has an imposing history. Centuries ago, 
this area was dominated by sand drifts and covered with 
heathland, grazed by sheep and goats. The landscape changed 
dramatically after the invention and frequent use of (artificial) 
fertiliser in farming and also by the changes in the agricultural 
sector early in the 20th century. Later during that century, mining 
emerged in the south of the Netherlands. The need to support the 
mining shafts had created a demand for pine, which explains the 
many pine woods in this area. In previous times, the inhabitants of 
the Kempen were also falconers, who caught and trained falcons. 
The Kempen falconers were reputed to be the best and they 
provided their services to imperial and royal courts in Europe. As a 
result of this international falconers’ trade, and partially thanks to 
them, a flourishing cigar and textile industry appeared. Through 
the enormous industrial and technical development since the early 
20th century of companies such as ASML, Brabantia, DAF, Philips, 
and VDL, the Kempen are now part of an international High Tech 
Brainport.

The Kempen region includes these key areas:
• Brainport Eindhoven
• De Groote Heide: an area of natural beauty of heathland 
 and forest on both sides of the border.
• Land van de Brabantse Kempen: an area of woods, heathland  
  and picturesque villages.
• Land van de Hilver: an area of charming villages, ancient   
  woods and heathland.
• Land van Oirschot:  the historical village Oirschot is surrounded  
  by areas of natural beauty.

On the next pages you will find among others 9 cycling routes. Of 
course these routes can also be taken on foot, on horseback, or by 
carriage, car or coach, using GPS coordinates.  

The alphabetical order enables you to easily discover all Friends of 
the Kempen excursions by route and colour.  
Explanation: Route 1 = 1a etc.



 Musea 
 Hotels 
 Horeca 
 Brouwerijen
 Molens 
 Boerderijen Activiteiten 
 Boerderijen Streekproducten

De “Vrienden van de Kempen” is een club van Kempe-
naren die als doel hebben de toerist  interessante 
bezienswaardigheden te laten ontdekken en beleven in
“De Kempen”. Het huidige Kempisch landschap heeft 
een imposante historie. Eeuwen geleden werd dit gebied gedomi-
neerd door zandverstuivingen en was bedekt met heidevelden, die 
werden begraasd door schapen en geiten. Door de uitvinding en 
het veelvuldig gebruik van (kunst)mest in de akkerbouw en 
daarnaast de veranderingen in de agrarische sector begin vorige 
eeuw is dit landschap sterk veranderd. Later in de vorige eeuw 
was de mijnbouw in het zuiden van het land in opkomst. Voor het 
stutten van de mijnschachten was de vraag naar dennenhout 
ontstaan. Vandaar dat er hier nu veel dennenbossen te vinden zijn. 
Destijds beoefende de Kempenaar ook de valkerij voor het vangen 
en africhten van valken. De valkenier in “De Kempen” stond 
bekend als de beste valkenier en leverde zijn diensten aan 
keizerlijke en koninklijke hoven in Europa. Door deze internatio-
nale handel van de valkeniers is er ook mede dankzij hen een 
bloeiende sigaren- en textielindustrie ontstaan.  Door de  enorme 
industriële- en technische ontwikkelingen van bedrijven, onder 
andere ASML, Brabantia, DAF, Philips, VDL, vanaf begin de 20ste 
eeuw, behoort "De Kempen" nu tot een internationaal “High Tech 
Brainport”. 

Het gebied “De Kempen” bevat o.a. de kernlocaties :
• Brainport Eindhoven
• De Groote Heide 
• Land van de Brabantse Kempen 
• Land van de Hilver
• Land van Oirschot
Op de volgende pagina’s vindt u o.a. 9 fietsroutes. Vanzelfsprekend 
kunnen deze routes ook als wandelaar, ruiter, menner of per auto 
of touringcar worden gevolgd via coördinaten.
Toelichting: Route 1 = 1a etc.

De alfabetische lettervolgorde biedt u de mogelijkheid om alle “Vrienden van De Kempen” 
eenvoudig en dus op routevolgorde te ontdekken en op kleur te herkennen als branche.

De “Vrienden van De Kempen” heten u 
welkom in De Brabantse Kempen.



Groepsuitstapjes 

Heeft u interesse in gezellige, leuke en leerzame uitstapjes 
in De Brabantse Kempen voor uw bedrijf, school, familie, 
vrienden, vereniging of club, dan komt u met deze informatie 
al heel ver. Veel van de deelnemers in dit boekje kunnen u 
daarbij goed informeren en adviseren.
Om een paar voorbeelden te noemen: VVV-Stadstour. 
Philips-tour. Eindhovens Erfgoed-tour. Vincent v. Gogh-tour. 
Smokkelaars-tour, ook met huifkar. Kanotochten. Dus naast 
de vele fiets-, wandelaars-, mennen- en ruitermogelijkheden 
is er veel te beleven in “De Kempen”.

Verras uw gasten met dit soort uitstapjes.

Blue Collar Hotel Eindhoven 1a
In een oude Philipsfabriek op Strijp-S in Eindhoven, vind je
Blue Collar Hotel. Een Hotel dát het net even anders doet,
de prefecte mix van nostalgie en rock & roll. IJskoude
drankjes, heerlijk eten en comfortabele bedden. Met regel-
matig concerten in het Blue Coller Theater, en de  coolste
spot voor (zakelijke) events.
          Klokgebouw 10  Eindhoven
          Tussen FKP 91 en FKP 96
          N 51°26.901 O 5°27.525
          +31(0)40-7803334                      www.bluecollarhotel.nl 

Wasven 1b
In het Groendomein Wasven kun je heerlijk wandelen,
lunchen en dineren. De boerderij herbergt een gasterij met
terras, een winkel met bakkerij en koffiebranderij, en een
tuinderij met imkerij. Onze producten zijn biologisch, fair
trade, uit de streek en het seizoen. We zijn vanaf 10 uur
open, behalve op maandag.
 Celebeslaan 30  Eindhoven
 Tussen FKP 97 en 98   
  N 51°26.965  O 5°30.739
 W+31(0)40-7870707                               www.wasven.nl

Kijk voor meer fietsplezier op de LF-Fietsclub site: www.fietsclubbrabant.nl

TIP                 VOOR VEILIGER FIETSEN
QR-code: Download de route.nl app om deze code te scannen 
en open de route op je telefoon. Dan hoef je de route niet op  
papier mee te nemen tijdens je tocht. De app begeleidt je 
onderweg met gesproken instructies zoals je dat gewent bent
van de navigatie in je auto. Download de app nu en ontdek het 
zelf of neem een kijkje op de Route.nl website voor meer
informatie over de app.

TIP



Zie voor deze gps fietsroute: Een, op Route.nl onder nummer: 213885

Route 1

Scan de QR-code met de Route.nl app
en bekijk deze route direct op je telefoon.

Tuinbouwbedrijf de Haas                              1c
Onze boerderijwinkel ligt in het landelijk gebied bij rivier
de Dommel. In onze winkel verkopen we onze eigen
producten (o.a, asperges, aardbeien en frambozen)
en producten uit de streek. Ook kunt u bij ons terecht
voor boerenkaas en diverse zuivelproducten. En kerst-
bomen in december. Neem een kijkje op site.
 Soeterbeek 3  Nuenen
 Tussen FKP 98 en 80
 N 51°28.336  O 5°33.638
 +31(0)40-2831601          www.tuinbouwbedrijfdehaas.nl

Blauwe Bessencultuur van Grotel                1d
Op onze Blauwe bessenplantages in Nuenen worden onze 
blauwe bessen milieubewust geteeld. In onze boerderijwinkel 
hebben we diverse producten die zonder conserveringsmid-
delen van onze bessen gemaakt worden. O.a. sap, jam, siroop, 
bonbons etc. Voor openingstijden zie onze website! Zelfplukken 
van bessen is mogelijk in juli en aug. tijdens de openingsuren.
 Vorsterdijk 16a  Nuenen   
 Tussen FKP 81 en 35
 N 51°27.928  O 5°31.391
 +31(0)40-2842703 www.blauwebessencultuur-vangrotel.nl

DE WATERMOLEN van Opwetten                  1e
Op het randje van het Nuenen van Vincent van Gogh en
Eindhoven, ligt in het groen de Opwettense watermolen.
Brabantse gastvrijheid en gezelligheid kenmerken horeca-
gelegenheid DE WATERMOLEN van Opwetten, met een
prachtig terras een sfeervolle brasserie en vergaderruimtes.
‘s Maandags gesloten.
 Opwettenseweg 203  Nuenen
 Bij fietsknooppunt 35 
 N 51°27.597  O 5°31.758
 +31(0)40-2636320   www.dewatermolenvanopwetten.nl

Van Gennip Groententeelt                             1f
Welkom op onze boerderijwinkel voor vers (geschilde)
asperges, aardbeien en veel bijproducten in het seizoen
van april t/m juni in onze winkel. Of het hele jaar uit onze 
vers automaat met eieren, prei, aardappels, uien, honing 
enz, enz. Volg ons op facebook:
vangennipgroententeelt
 Collse Hoefdijk 26 Nuenen 
 Tussen FKP 68 en 30
 N 51°26.740  O 5°33.251 
 +31(0)40-2952734                    



HOTELS
Met arrangementen in

                   Route 1

Voor actuele prijzen en openingstijden kijk op de websites.(drukwerk 2022)

Kasteel Geldrop                                            1g
Klassiek ingericht huis met Oudheidkamer en exporuimte.
Open: elke zondag tussen 14.00 -17.00 uur. Van de tweede
week van juli t/m de een na laatste week van augustus, elke dag
behalve maandag tussen 14.00-17.00 uur. Entree: gratis, vrij-
willige bijdrage welkom. Tuinen iedere dag open tussen 10.30
en 17.00 uur. Taveerne open tussen 11.00 en 17.00 uur.(ma.gesl.)
 Mierloseweg 1  Geldrop 
 Bij Fietsknooppunt 30
 N 51°25.530  O 5°33.459 
 +31(0)40-2801230                       www.kasteelgeldrop.nl

‘Weverijmuseum Geldrop’ Voor jong en oud boeiend !   1h
Het Weverijmuseum is een uniek museum. Op moderne en
audiovisuele wijze ervaar je daar de rijke textielhistorie van 
Geldrop-Mierlo in de 19e en 20e eeuw. In het Weverijmuseum
wordt nog steeds geproduceerd. In het museum bevindt zich
een inpandig Sagebien waterrad. Openingstijden/
entree en arrangementen: zie onze website.
 Molenstraat 21  Geldrop
 Tussen FKP 30 en 17        
 N 51°25.342  O 5°33.838
 +31(0)40-2863574                     www.weverijmuseum.nl

De Genneper Hoeve                                      1i
De Genneper Hoeve is een Biologische Stadsboerderij met 
roodbonte MRIJ melkkoeien, varkens, kippen en tuinbouw.
In onze kaasmakerij maken we heerlijke boerenkaas. Winkel
gevuld met veelal eigen producten. Ook koffie, thee en drankjes, 
100% bio, 100% lekker. Gelegen op prachtig landgoed, stallen 
en erf open 7 dagen p/week van 10 –17.00 uur.
 Tongelreeppad 1  Eindhoven                      
 Tussen FKP 27 en 89
 N 51°25.213  O 5°28.430
 E info@genneperhoeve.nl              www.genneperhoeve.nl

DAF museum                                                1j
Het DAF museum geeft de bezoeker in woord en beeld een 
overzicht van het ontstaan en de groei van het bedrijf DAF. 
Een grote collectie DAF personen- en bedrijfswagens kunt u
in het museum bewonderen. Met museumjaarkaart: gratis
Entree: volwassene € 11,- , kinderen € 5.- p.p.
Open: dinsdag t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur.
 Tongelresestraat 27  Eindhoven
 Vlakbij FKP 94
 N 51°31.26.223  O 5°29.427
 +31(0)40-2444364                            www.dafmuseum.nl



HORECA
Met arrangementen in 

                   

Voor extra food beleving, kunt u bij veel van onze adressen goed terecht!

Erfgoedhuis Eindhoven                               1k
Het Erfgoedhuis vertelt de verhalen van Eindhoven.
Duizenden archeologische voorwerpen laten zien hoe
de bewoners van Eindhoven en omgeving leefden.
U ziet onder meer botten, potten, wapens en andere
historische voorwerpen. Er zijn rondleidingen (op
aanvraag) en speurtochten voor kinderen en exposities. 
 Gasfabriek 2  Eindhoven
 Vlakbij FKP 94 
 N 51°26.304   O 5°29.264
 +31(0)40-2388899           www.erfgoedhuiseindhoven.nl 

Stadsbrouwerij Eindhoven                            1l
Bij Stadsbrouwerij Eindhoven kunt u in ons proeflokaal of
op het binnen- of buitenterras een heerlijk eigen gebrouwen
biertje drinken en genieten van onze bijpassende gerechten.
Tevens kunt u -op afspraak- een rondleiding of proeverij
boeken, of een eigen feest organiseren. ‘Café 100 Watt’ 
Op de website vindt u alle informatie.
 Bleekweg 1  Eindhoven
 Tussen FKP 94 en 89    
 N 51°26.159  O 5°29.083
 +31(0)40-8428000                           www.cafe100watt.nl

Van Abbemuseum                                      1m
Het Van Abbemuseum is een van de meest toonaangevende
Musea voor hedendaagse kunst in Europa. Het museum laat
altijd een ruime keuze uit de collectie zien, verrijkt met
tijdelijke tentoonstellingen. Een bron van verwondering, in-
spiratie en verbeelding. Kijk voor verschillende tarieven op de
site. Open: di t/m zo. 11-17u. Di gratis bezoeken van 15 t/m 17u.
 Stratumsedijk 2 Eindhoven
 Tussen FKP 94 en 89
 N 51°26.037 O 5°28.875
 +31(0)40-2381000                    www.vanabbemuseum.nl 

Philips Museum                                          1n
Hier beleef je hoe Philips zich heeft ontwikkeld van kleine gloei-
lampenfabrikant tot toonaangevend wereldconcern in de gezond-
heidszorg. Dit moderne en interactieve museum is geschikt voor 
de hele familie. Open: dinsdag t/m zondag 11.00 tot 17.00 uur en 
ook op maandag in de schoolvakanties. 
Entree € 6 tot € 11. Museumkaart gratis.
 Emmasingel 31  Eindhoven
 Tussen FKP 89 en 96
 N 51°26.353 O 5°28.491                  
 +31(0)40-2359030                  www.philips-museum.com

Route 1



Scan de QR-code met de Route.nl app
en bekijk deze route direct op je telefoon.

BROUWERIJ HET VEEM                               1o
Bent u een bierliefhebber? Dan is er maar één plek in
Eindhoven waar u moet zijn om uw favoriete en nieuwe
bieren te proeven en wel bij Brouwerij het Veem. In ons
proeflokaal voorzien onze bier-experts u van de lekkerste
biertjes van de tap. De keuze is enorm!

 Torenallee 86  Eindhoven
 Tussen FKP 96 en FKP 91
 N 51°26.913 O 5°27.238
 +31(0)6-83993642                  www.brouwerijhetveem.nl

Hotel & Eetcafé De Brabantse Boerin         2a
De place to be voor een heerlijke lunch, diner of voor de
beste koffie van Brabant. Ideaal als start of eindpunt van
u wandel- of uw fietsroute, we zijn tenslotte gelegen aan
de rand van de Strabrechtse Heide. (Groote Heide) 
Kies uit onze riant gekoelde  bierbibliotheek voor het
lekkerste speciaalbiertje op ons zonovergote terras. 
 Bogardeind 223  Geldrop
 Tussen FKP 17 en 61                                    
 N 51°24.460  O 5°33.646                 
 +31(0)40-2856934                www.debrabantseboerin.nl

HeideCafé  ‘De Strabrechtse Heide’           2b
Welkom bij het Heidecafé een van de mooiste plekjes in
Heeze en omstreken. Of u nu komt voor een heerlijk dagje
natuur of gewoon om een hapje te eten onder het genot
van een heerlijk drankje: bij ons bent u aan het juiste adres!
Het Heidecafé is een onderdeel van Kempenhaeghe. Met
onze deelnemers bezorgen wij u ‘n onvergetelijke ervaring!
 De Plaetse 71a  Heeze            
 Bij fietsknooppunt 62
 N 51°23.903 O 5°35.370
 +31(0)40-2279817                               www.heidecafe.nl

Kasteel Heeze                                             2c
Het oudste deel van Kasteel Heeze stamt uit de 13e eeuw.
Het kasteel, een Rijksmonument, is nog geheel authentiek
en heeft een beschermd interieurensemble. U kunt er een
rondleiding volgen van 1 mei tot 1 oktober, of op afspraak.
Daarnaast is het kasteel zeer gewild voor exclusieve
(huwelijks)feesten en (zakelijke) partijen. 
 Kapelstraat 25  Heeze
 Tussen FKP 62 en 13
 N 51°22.968 O 5°34.822                 
 +31(0)40-2261431                          www.kasteelheeze.nl   

Zie voor deze gps fietsroute: Twee op Route.nl onder nummer: 213946

Route 1&2



BOERDERIJEN
Met streekproducten in

                   Route 2
Geitenboerderij Saanenhof                           2e
Bij Saanenhof in Heeze wordt op biologisch-dynamische wijze
geitenkaas geproduceerd. De “Heezer geitenkaas” zet
zichzelf letterlijk op de kaart bij vele horeca in de omgeving.
Breng eens een bezoek aan de boerderijwinkel, kaasmakerij,
aan wel 600 geiten die in de zomer allemaal buiten grazen, de
natuur en gelegen bij de strabrechtse heide.
 Somerenseweg 39a  Heeze
 Tussen FKP 13 en FKP 11
 N 51°22.402  O 5°35.322                 
 +31(0)40-2262637                              www.saanenhof.nl

Kloostervelden (Kempenhaeghe)                  2f
Op het voormalige instellingsterrein “Providentia” is een nieuwe 
woonwijk in ontwikkeling: ‘Kloostervelden’. Deze wijk is prachtig 
gelegen in het Brabantse groene landschap en heeft allerlei 
bijzondere kenmerken, zoals het oude klooster, ateliergalerie 
Kempro, horecagelegenheid en een karakteristieke boerderij.
Voor vragen: Simone Kuilder: KuilderS@kempenhaeghe.nl
 Dr. Ruttenpark 4  Sterksel
 Tussen FKP 11 en 61  
 N 51°21.399  O 5°37.641
 +31(0)6-83524257                      www.kempenhaeghe.nl

‘Melktap De Hugtenhoeve’                           2g
De Boerderijwinkel met een melktap en automatiek. Wij staan 
voor vers, met een goede prijs kwaliteit verhouding. Onze streek-
producten bestaan o.a, uit: zuivel, eieren, kazen, aardappelen, 
sappen, heydehoeve vlees, pannekoekenmix en diverse seizoens-
producten. En je kunt vanaf April t/m
September terecht voor heerlijk softijs.
 Hugten 24  Maarheeze
 Tussen FKP 64 en 63                             
 N 51°19.266   O 5°40.006
 +31(0)6-12133332    facebook.nl/melktapdehugtehoeve

Mifasolex Maarheeze                                    3i
Mifasolex organiseert uitjes met de authentieke Solex en
sympathieke oldtimer Daf33 voor zowel kleine als grote
groepen. Na-borrelen en/of afsluiten met een BBQ op
het riante buitenterras of in het gezellige garage-café
bestaat tot de mogelijkheden. Voor meer info:
info@mifasolex.nl: 06-23809441
 Kerkstraat.13b  Maarheeze
 Tussen FKP 30 en 4                             
 N 51°18.491 O 5°36.319 
 +31(0)6-23809441                               www.mifasolex.nl

Fietsen van deze routes is op eigen risico en verkeersregels in acht te nemen  



Scan de QR-code met de Route.nl app
en bekijk deze route direct op je telefoon.

Route 2&3
‘IJsboerderij Maarheeze’                               2j
Kom jij onze heerlijke boerenroomijs proeven dit kan op ons
terras waar u ook gezellig een kop koffie kunt drinken en
gebruik kunt maken van onze kleine kaart. De kinderen kunnen
zich vermaken in de speeltuin, skelterbaan, kinderboerderij
of in het maisdoolhof. Openingstijden kijk u op: facebook of
op: www.ijsboerderijmaarheeze.nl
 Ulkendonken 4  Maarheeze
 Tussen FKP 30 en 35
 N 51°19.566  O 5°35.365
 +31(0)6-10531116           

de winkel van Boer Arie                                2l
Wij heten u van harte welkom in onze boerderijwinkel. Ons
assortiment bestaat voor 90% uit biologische producten.
Groente, Fruit, Zuivel, Scharrelvlees, Scharreleieren en
andere Streekproducten. Voor uw (h)eerlijke boodschappen
bent U bij ons aan het juiste adres. Voor meer 
info en de openingstijden zie onze website.
 Kreijl 19  Heeze
 Tussen FKP 22 en 17
 N 51°23.424  O 5°33.602              
 +31(0)40-2263674                                 www.boerarie.nl

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst-Eindhoven   3a
Wij bieden alle faciliteiten voor een ontspannen verblijf.
Het hotel beschikt over luxe hotelkamers, een binnenzwembad
en een fitnessruimte. In de sfeervolle Brasserie Jagerhorst
geniet u van de culinairste creaties en een drankje om de dag
af te sluiten doet u in de gezellige bar of op het ruime
terras. U zult genieten en ontspannen!
 Valkenswaardseweg 44 Leende
 Tussen FKP 53 en 21
 N 51°20.997  O 5°32.407               
 +31(0)40-2061366                                   www.fletcher.nl

Zie voor deze gps fietsroute: Drie op Route.nl onder nummer: 838926

Vermeer Asperges Leende                            2k
Kom langs voor verse (geschilde) asperges en bijproducten
in onze landwinkel tijdens het seizoen. Onze asperges dragen
het PlanetProof keurmerk en worden bijvriendelijk geteeld!
Daarnaast, het jaar rond, een 24-uurs versautomaat met o.a.
zacht fruit, eieren, zelfgemaakte jam en
honing. Open: ma t/m za van 8.00 -18.00 uur
 Langstraat 1a  Leende
 Tussen FKP 60 en 22  
 N 51°21.538  O 5°33.932
 +31(0)6-50202451                   www.vermeerasperges.nl



MUSEA
Met arrangementen in 

                   Route 3
Coop St. Jan                                                  3b 
St. Jan een nostalgische kruidenierswinkel, opgericht in
1916 in het mooie schilderachtige Leenderstrijp. Voor o.a.
streekproducten, cadeautjes, dagelijkse boodschappen en
onze bekende Streejpse vlaai met koffie, kunt u bij ons
terecht. Bekijk op onze website de actuele openingstijden.
Ideaal startpunt voor fiets en wandelroutes.
 Strijperstraat 51  Leende 
 Bij fietsknooppunt 54                                             
 N 51°19.949  O 5°32.527
 +31(0)40-7602113                           www.coop-sintjan.nl

Fietscafé de Hospes                                     3c
Gelegen nabij fietsknooppunt 54 (Leenderbossen)
Is een uitstekende locatie als start, rust of eindpunt van
uw wandel/fietstocht, paarden zowel bereden als inge-
spannen. Kleine kaart, voor groepen barbecue,-lunch,
koud/warm buffetten. Wildzwijn aan ’t spit. 
E-mail: cafedehospes@outlook.com
 Strijperstraat 46  Leende
 Vlakbij FKP 54 
 N 51°19.949  O 5°32.527
 +31(0)6-53219618                         www.cafedehospes.nl

Jansborg Fruithandel                                   3d
Kwaliteit staat voorop bij Jansborg Fruit. De gezonde, sap-
pige en bovenal zoete Aardbeien, Kersen én Pruimen worden
met veel zorg en aandacht geteeld in het Brabantse Leende.
Dit fruit is verkrijgbaar in de versautomaat langs de straat.
Tijdens het seizoen zijn wij dagelijks geopend van 8.00 tot
21.00 uur. U bent van harte welkom!
 Jansborg 1  Leende
 Tussen FKP 19 en 60  
 N 51°20.159  O 5°33.227
 +31(0)40-2063816                                info@jansborg.nl    

Wijngoed Zurrick                                          3e
Streekwijn proeven tussen de wijnstokken? Dat kan bij
Wijngoed Zurrick. Onze teelt is milieuvriendelijk en de wijn
wordt ambachtelijk gemaakt. Wij zijn te vinden aan de
Zitterd in Soerendonk (pad tussen nr. 28A - 30, achter werk-
plaats Schrurs). Rondleiding met proeverij voor 
minimaal 6 pers. op afspr. van 1 april tot 31 okt.
 Zitterd 28A - 30 Soerendonk
 Tussen FKP 4 en 1                            
 N 51°18.027   O 5°34.660
 +31(0)6-10171638                     www.wijngoedzurrick.nl

Voor actuele prijzen en openingstijden kijk op de websites.(drukwerk 2022)



MUSEA
Met arrangementen in 

                   

Limousinbedrijf v. Lievenoogen Soerendonk/Gastel   3f
Op verschillende plekken in omgeving Cranendonck kunt
U onze duurzaam gehouden Limousinrunderen zien grazen, 
In onze kruidenrijke graslanden welke voorzien zijn van
informatiebordjes. Heeft u interesse in een rondleiding of
wilt u informatie over een vleespakket stuur een mailtje
naar: nicovanlievenoogen@gmail.com
 Blake Beemd 10, Heikant 19
 in Soerendonk en Gastel
 Tussen FKP 4 en 1 / 3 en 216
 +31(0)6-26222080     FB limousinbedrijfvanlievenoogen 

Smokkelmuseum Cranendonck                    3g
Gevestigd in/bij pand VVV Cranendonck in het centrum van
Budel: tentoonstelling smokkel-, grens- en douaneattributen.
VVV-shop met eigen streekproducten. Open (check website):
ma t/m vr 10.00 -16.00 uur, za 10.00 -13.00 uur. Bezoek met
gids en arrangementen op aanvraag ook buiten deze tijden.
Entree: €3.- p.p. 12-17 jr. €1,50, 0-11 jr. gratis.
 Markt 22a  Budel
 Vlakbij FKP 9
 N 51°16.482 O 5°34.485                
 +31(0)495-587791 www.smokkelmuseumcranendonck.nl

‘De Bierparel’ Ontdek en Geniet van Budels Bier!    3h
De Bierparel, ingericht in brouwerijstijl, is een unieke locatie
voor uw familiedag, verenigingsuitje of andere groepsactiviteit.
Excursies en Budels Bierspel voor groepen van min. 30 pers.
Open op afspraak, aanmelding vooraf is nood-
zakelijk. Voor openingstijden en arrangementen:
kijk op onze website. 
 D. van Baarsstraat 5  Budel
 Vlakbij FKP 9
 N 51°16.452 O 5°34.593
 E info@budels.nl                          www.budels.nl/excursies

De Coockpit, Kempen Airport                        3i
Een verrassende plek voor een smakelijke landing. Gezellig
terras sfeervolle Brasserie, vergader- en feestzalen. U kunt
Culinair genieten in het Restaurant. Een pareltje voor de
horeca, gelegen tegen het opmerkelijke decor van de start-
en landingsbanen van Kempen Airport. Het liefst werken wij
met streekgeb./seizoensproducten.
 Luchthavenweg 16 Budel
 Tussen FKP 82 en 2 
 N 51°15.405   O 5°35.999
 +31(0)495-492014                             www.decoockpit.nl

Denk aan het milieu en doe sociaal,  ‘Koop Lokaal’

Route 3



Scan de QR-code met de Route.nl app
en bekijk deze route direct op je telefoon.

Route 3&4
NATUURLIJK DE MOLEN  Bio Vegan winkel        3j
Een authentieke molen waar een biologische, glutenvrije en
plantaardige supermarkt met 2500 producten en een grote
dierenspeciaalzaak met ruim assortiment zijn gevestigd.
Buiten is er een prachtig lounge terras met houten bankjes
en parasols waar je ijs en gekoelde frisdrank kan nuttigen.
Open: ma t/m vr: 9.00 – 18.00 uur / za: 9.00 – 17.00 uur. 
 Grootschoterweg 17 Budel - Schoot 
 Tussen FKP 2 en 80 
 N 51°15.553   O 5°34.176
 +31(0)495-430617                 www.natuurlijkdemolen.nl 

Toen het donker was 39 – 45                        3k
Beleef (v.a October) de oorlogsjaren 39 - 45 in dit mooie privé
museum. De collectie met vele originele stukken neemt u mee
langs diorama’s met gebeurtenissen uit de wereldoorlog II.
Wees welkom en ontdek de bijzondere verhalen van zowel
Geallieerde, Nederlandse als Duitse zijde. 
Entree is gratis, bezoek. op afspr. +31(0)6-11951155
  Burg. v Houtstraat. 1  Budel
 Tussen FKP 80 en 10
 N 51°16.139   O 5°34.438
 +31(0)6-13494799          toenhetdonkerwas@gmail.com 

Blauwe bessen bedrijf Jan Janssen                 3l
Zelf plukken van blauwe bessen in de natuur kan in het
seizoen vanaf juli tot eind augustus aan de Beverbekerdijk,
Achel (B). Verkoop van verse blauwe bessen. Zelfpluk aan
huis tot eind september. Voor streekproducten het gehele
jaar door o,a. Sap, Jam, met en zonder suiker, Dessertsaus,
Siroop, Wijn, en Likorette. 
 Bergbosweg 17  Budel
 Tussen FKP 3 en 216
 N 51°16.860  O 5°32.355
 +31(0)6-23783511               www.blauwebessenbudel.nl

Bosherberg & Hostel  ‘Harba Lorifa’             4a
Een fijne plek om te genieten tijdens of na een mooie fiets-
of wandeltocht. Voor een meerdaagse tussenstop overnacht
u in ons hostel. Na een heerlijk ontbijt, kunt u de volgende
dag vol energie weer verder. Harba Lorifa ligt aan het
Airbornepad Market Garden, en direct aan het fietspad
Eindhoven – Hasselt (Bels lijntje) te Valkenswaard aan de:
 Past. Heerkensdreef 20 
 Tussen FKP 61 en 95
 N 51°21.998 O 5°27.306   
 +31(0)40-2015334                             www.harbalorifa.nl

Zie voor deze gps fietsroute: Vier op Route.nl onder nummer: 214005



Route 4
Valkerij en Sigarenmakerij Museum Arrangement   4b
Vanaf 13.00u rondleidingen langs de unieke objecten van
het Valkerij en Sigarenmakerij Museum. Entree: € 6.- pp.
Voor groepen vanaf 15 personen is de entree: € 4.- pp.
Op afspraak ook op zondagen voor groepen.
Rondleidingen zijn gratis.
Open: di t/m zat. 13.00 - 17.00 uur.
 Oranje Nassaustr. 8b Valkenswaard
 Tussen FKP 61 en 95
 N 51°21.256 O 5°27.553
 +31(0)40-2045111                                     www.vsmm.nl

Nederlands Steendrukmuseum                    4c
Het enige grafische museum in de wereld over de uitvinding
en de kunst van de steendruk en lithografie. Het museum
houdt dit bijzondere ambacht levend, toont de techniek én
heeft een schat aan kunstlitho’s. TIP: vraag eens naar onze 
groepsrondleidingen en workshop steendrukken.
Open: dinsdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur.
 Oranje Nassaustraat 8c
 Valkenswaard FKP 61 en 95                        
 N 51°21.256  O 5°27.553
 +31(0)40-2049841                 www.steendrukmuseum.nl 

Gijsbers Tuinbouw                                        4d
Gevestigd vlak bij het gezellige centrum van Valkenswaard,
telen we asperges, pothortensia’s en snijheesters. In de
aspergetijd gaat onze boerderijwinkel open voor verse
(geschilde) asperges. Daarnaast verkopen we dan lekkere
aardbeien en bloeiende tuinhortensia’s in diverse kleuren.
Dagelijks geopend: april, mei, juni. 
 Kromstraat 55  Valkenswaard
 Bij FKP 95 en 96
 N 51°20.848  O 5°26.995
 +31(0)40-2018038                   www.gijsberstuinbouw.nl 

’t Valkenswirts Vleeshuiske                          4e
In onze zelfbedieningswinkel vindt u heerlijk BOERgondisch
varkensvlees rechtstreeks van de boerderij. Breng tevens
een bezoek aan onze kijkruimte om te zien hoe onze varkens
gehouden worden en laat u informeren over de Nederlandse
varkenshouderij. Open: Dagelijks en vrij toegankelijk, dus
lekker makkelijk “Koop lokaal”.
 Hoeve 3  Valkenswaard
 Tussen FKP 96 en 2
 N 51°20.114  O 5°27.306
 +31(0)6-37431153                             www.vleeshuisje.nl 

MOLENS
Met arrangementen in 

                   

Kijk voor fiets meer fietsplezier op de LF-Fietsclub site:  www.fietsclubbrabant.nl



Route 4
Rofra Sportieve Arrangementen                   4f
Met al ruim 35 jaar ervaring in de buitensport, is Rofra het
bedrijf dat u zoekt voor een leuk dagje uit! Wij hebben voor
ieder wat wils. Zo kunt u b.v. een leuke kanotocht over de
Dommel maken, fietsen- mountainbikes- tandems of solexen
huren of een spannende tablet game spelen! Voor een hapje
en drankje kunt u terecht in ‘t Boothuys.
 Molenstraat 203a Valkenswaard
 Natuurpoort ‘De Malpie’. FKP 2
 N 51°20.370  O 5°26.907
 040-2042593                                                www.rofra.nl

Rijtuigenmuseum Valkenswaard                  4g
Rondleidingen voor groepen vanaf 20 personen.
Mogelijkheid het groepsbezoek uit te breiden met koffie en
gebak en/of consumpties. Verdere wensen zijn bespreek-
baar. Voor individueel bezoek, zie dagelijks de website:
www.rijtuigenmuseumvalkenswaard.nl
Open: op afspraak maandag t/m zondag
 Molenstraat 200  Valkenswaard
 Natuurpoort ‘De Malpie’. FKP 2
 N 51°20.389  O 5°26.982
 E info@chrvandenheuvel.nl

” Malpie Hoeve ”                                          4h
Een bijzonder plekje aan de rand van natuurgebied De Malpie,
waar je gastvrij ontvangen wordt volgens Brabants recept.
Strijk neer en geniet van een vers kopje koffie, bokkenpoot XL
ons ambachtelijke hoeve-ijs of ander lekkers, geniet van de
ruimte en uitzicht terwijl de kinderen zich ver-
maken. Eierautomaat open van 7.00 tot 23.00 
 Luikerweg 134  Valkenswaard
 Vlakbij FKP 2
 N 51°20.757 O 5°26.725 
 +31(0)40-2019484                          www.malpiehoeve.nl

Voor extra food beleving, kunt u bij veel van onze adressen goed terecht!

BOERDERIJEN
Met activiteiten in

                   

Molen Sint Antonius-ABT                               4i
Beleef de nog in werking zijnde, museaal ingerichte, rond
stenen beltkorenmolen met Dekkerwieksysteem in Borkel.
Verkoop: Van streekproducten zoals honing, eieren en div.
soorten meel voor het bakken van brood en pannenkoeken.
Openingstijd zowel op zat. als op wo. vanaf 11.00 tot 16.00 u.
Bezoek gratis, of op afspr. via 06-47460808.
 Dorpstraat 50  Borkel en Schaft            
 Vlakbij FKP 31
 N 51°17.854  O 5°26.413
 +31(0)6-1864207            www.molen-borkel.weebly.com



BOERDERIJEN
Met activiteiten in

                   Route 4
‘Hanne Hoeve’                                              4j
Wij zijn Jan en Hanne Cremers en hebben een walnotenbedrijf.
Hier drogen we de walnoten, sorteren ze, kraken ze en persen
het vruchtvlees tot pure walnootolie. Onder de walnootbomen
grazen onze Blonde d’Aquitaine runderen. We verkopen onze
(h)eerlijke producten aan huis op afspr.of via onze webshop.
Info en/of bestellingen zie de webshop, of stuur mail/appje.
 Borkelsedijk 4  Westerhoven
 Tussen FKP 34 en 35
 N 51°19.196  O 5°24.430
 +31(0)6-20392977                           www.hannehoeve.nl

De Weitens – Ecologische tuinderij en Wilma’s terras     3k
Op zoek naar een mooie rustplek op een ecologische tuinderij? 
Op Wilma’s terras kunt U genieten van koffie met gebak,
een lichte lunch en/of een lekker drankje. U bent ook welkom
voor een rondleiding, een overnachting, op ons 1,5km lange
insecten pad en het kopen van verse ecologische groenten.
Zie website voor openingstijden.
 Mgr.Smetsstr.33 Valkenswaard
 Tussen FKP 35 en 93
 N 51°20.550  O 5°25.725 
 +31(0)6-48738512

Activiteiten boerderij   ’t Geveltje                  4l
Spoedcursus boer/boerin – kinderfeestje boerenknecht –
kinderfeestje voor volwassenen – badkuipvaren – geintrein – 
streetstepper – steppen – diverse arrangementen.
Open: activiteiten voor groepen op  afspraak.
Verkoop van gerookte paling aan iedereen.
Voor paling als we thuis zijn, of op afspraak.
 Dommelseweg 6  Waalre
 Tussen fietsknooppunt 1 en 45
 N 51°22.108 O 5°26.245
 +31(0)40-2213823                                 www.geveltje.nl

’T Brabants Genot                                        4m 
Genieten en proeven van een onvervalst stukje Brabant.
Start en eindig vanaf onze locatie wandel-en fiets routes.
Huifkarren verhuur, terras, speeltuin, uitgebreide lunch- en
dinee kaart en ambachtelijk bereide pannenkoeken. Ook
voor feesten en partijen bent u bij ons aan het juiste adres.
Wij denken graag mee als u wat te vieren heeft.
 Heikantstraat 23  Waalre
 Tussen FKP 1 en 45
 N 51°22.505 O 5°26.835
 +31(0)40-8457034                       www.brabantsgenot.nl

Fietsen van deze routes is op eigen risico en verkeersregels in acht te nemen.



Route 4&5
Energiecentrum de Volmolen                        4n
Al meer dan 1300 jaar energie uit waterkracht. Vroeger als
graan-, vol- en lijnolie-molen nu als elektriciteitscentrale.
Met behoud van het authentieke karakter is de Volmolen
ingericht als excellente ontmoetingsruimte voor vergader-
ingen en trainingen. Boeking vergaderruimte telefonisch of
via website. Rondleiding op afspraak.
 Volmolen 4   Riethoven
 Tussen FKP 44 en 25
 N 51 22.892  O 5 25.367
 +31(0)40-2222940                                www.volmolen.nl

Café-zaal Camping ‘ De Volmolen ’               4o  
Wij beschikken over verschillende accommodaties voor het             
houden van gezellige feesten, partijen en Eetcafé.
Op ons terrein zijn verder diverse faciliteiten, zie website.
Voor groepen kunnen wij u diverse combinaties van eten, 
drinken en activiteiten samenstellen. 
Verder gezellige serre en terras.
 Volmolen 1  Riethoven
 Tussen FKP 44 en 25
 N 51°22.870 O 5°25.361
 +31(0)40-2533498                            www.devolmolen.nl

Het Waalres Museum                                   4p
Museumcollecties Brabantia, Simplexpuzzels, Kendixstoffen,
antiek damast, tentoonstellingen beeldende kunst.
Arrangementen in samenwerking met Bonbonfabriek
Vermeulen, Oude Willibrorduskerkje incl.catering op afspraak
(maatwerk) Contact: hetwaalresmuseum@gmail.com en site.
Open: wo, zat, zon 13.30 -17.00 uur.
 Willibrorduslaan 4 Waalre 
 Vlakbij FKP 68, en de Markt
 N 51° 23.176 O 5°26.688 
 +31(0)40-2216985               www.hetwaalresmuseum.nl 

Hotel Steensel                                              5a
Een gemoedelijke sfeer en Brabantse gastvrijheid vindt u in
ons Hotel. Het hotel heeft 37 kamers en diverse zalen voor
uw receptie, borrel of andere feestelijke gelegenheden.
In ons restaurant kunt u genieten van een heerlijk diner.
We doen ons uiterste best om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken. Zie de website.
 Eindhovenseweg 43  Steensel
 Tussen FKP 61 en 7                                  
 N 51°22.727  O 5°21.348                 
 +31(0)497-512316                         www.hotelsteensel.nl

Zie voor deze gps fietsroute: Vijf op Route.nl onder nummer: 214638

Scan de QR-code met de Route.nl app
en bekijk deze route direct op je telefoon.



Route 5
Aspergeboerderij ‘Boshoven’                        5b
Verkoop: verse (geschilde) asperges in het seizoen, uit de
boerderijwinkel.
Open: ma t/m vrij van 10.00 - 18.00 uur.
Zaterdags van 9.00 - 17.00 uur.
Zondags van 10.00 - 16.00 uur.
 Boshovensestraat19  Riethoven
 Vanaf centrum FKP 69 naar 
 FKP 85, via Boshoven 
 N 51°20.710 O 5°22.465
 +31(0)40-2042842    www.aspergeboerderijboshoven.nl

Cultuurhuis Bergeijk                                    5c
In dit voormalige Teutenhuis vinden het culturele verleden
en heden een thuis. Archeologische vondsten vanaf de 5e eeuw
tot eigentijdse kunst en cultuur & bijzondere rondleidingen
en audiotours langs het erfgoed van architect Gerrit Rietveld
en landschapsarchitecte Mien Ruys. Info: zie onze website.
Open: Do,vr,za,zo: van 13.00 - 17.00 uur.
 Domineestraat 8a Bergeijk 
 Bij fietsknooppunt 85 
 N 51°19.348  O 5°21.723    
 +31(0)497-558589               www.cultuurhuisbergeijk.nl

Streekrestaurant ‘De Hofkaemer’                 5d
Onze menukaart bestaat 80% uit streekproducten, waarvan 
u in een gemoedelijke huiselijke sfeer kunt genieten, zoals u
dat in de Bourgondische Kempen gewend bent. Marnetta
maakt hiervan op eigentijdse wijze overheerlijke gerechten.
Culinair genieten kan met het unieke Streekproeverijtje of 
Streekverwennerijtje bestaande uit alleen streekproducten.
 Hof 18  Bergeijk
 Vlakbij FKP 86
 N 51°19.291 O 5°21.545
 +31(0)497-571396                    www.streekrestaurant.nl

Museum  ‘De Sigarenmaker’                        5e
Waar het oude ambacht van handmatig sigaren maken nog
steeds met passie gedemonstreerd wordt. Individuele bezoeker
gratis entree, groepen op afspraak en Vanaf 4 personen € 3.- p.p.
Dit is inclusief koffie/thee. Workshops sigaren maken, Europees
of Cubaans. Reserveren kan via de website, vanaf € 15.- p.p.
Geopend maandag t/m zaterdag 13.00 – 16.30 uur.
 Hagelkruis 47  Bergeijk
 Tussen FKP 86 en 87
 N 51°19.356  O 5°21.078
 +31(0)6-23556643                     www.desigarenmaker.nl

U kunt voor deze routes ook boven de QR-code scannen van en op Route.nl.

BROUWERIJEN
Met arrangementen in 

                   



Route 5
‘Boerenkeuken’                                             5f
In het buitengebied van Bergeijk, vlakbij de Belgische grens,
ligt ons familiebedrijf met Blonde d’Aquitaine runderen. In
de boerderijwinkel bieden we rund-, varkens- en kippenvlees,
kant-en-klaar, vleespakketten, BBQ, gourmet, salades etc.
aan. Ook online te bestellen voor afhaal in onze 
boerderijwinkel! Openingstijden: zie de site.
 Bredasedijk 45  Bergeijk
 Tussen FKP 87 en 25
 N 51°17.254  O 5°21.235
 +31(0)497-542704                    www.boerenkeuken.com  

Domein De Kleine Witrijt                             5g
Ons domein is een uniek groen en stil plekje in de Brabantse
Kempen. We nodigen u uit om in onze Nonsense pub of op
heerlijke terras te komen genieten van een lekkere kop koffie,
bijzondere speciaalbieren of om te komen proeven van de vers
bereide lunch- en dinergerechten. U kunt ook overnachten op
onze camping De Kleine Witrijt. 
 Kleine Witrijt 3a  Bergeijk
 Tussen FKP 19 en 18
 N 51°18.850  O 5°16.462
 +31(0)497-745044          www.domein-dekleinewitrijt.nl       

Restaurant Herberg De Negende Zaeligheyt   5h
Gelegen in de Brabantse Kempen, op steenworp van België
kunt u bij ons terecht in Restaurant & Natuurpoort Herberg
de Negende Zaeligheyt. Hét startpunt van een mooie tocht 
door een prachtige groene grensstreek met een rijke historie.
Tevens kun je hier heerlijk lunchen, borrelen of dineren,
midden in de natuur! Dus kom Bourgondisch genieten!
 Witrijtseweg 15  Bergeijk
 Tussen FKP 19 en 18
 N 51°19.291   O 5°21.545
 +31(0)497-745002                 www.negendezaeligheyt.nl

De Keizer eten & drinken                              5i
Op de kaart (streek)producten met een internationaal tintje.
Geserveerd in het restaurant, de gezellige serre of op de
veranda bij het knetterende haardvuur. Een plek waar u
binnen kunt lopen om gezellig koffie te drinken of komt
genieten van heerlijke proeverijplateaus. 
De Keizer ligt tegenover Natuurpoort TerSpegelt.
 Postelseweg 88  Eersel
 Bij fietsknooppunt 9 
 N 51°20.256   O 5°17.586
 +31(0)497-750337                       www.dekeizereersel.nl

Voor actuele prijzen en openingstijden kijk op de websites.(drukwerk 2022)

MUSEA
Met arrangementen in 

                   



Scan de QR-code met de Route.nl app
en bekijk deze route direct op je telefoon.

Route 5&6
De Tinteltuin                                                 5j
De ingang van de Tinteltuin ligt aan de Houtwal, een zijstraat
van de Hoogstraat. Achter de zwarte poort vindt u een mooie
natuurlijke tuin. U kunt hier ook zelf een boeketje plukken
en ondertussen kunnen de kinderen spelen op het speelgazon.
Op ons overdekte terras kunt u genieten van koffie/thee met
heerlijk gebak, of een wijntje nemen.
            Hoogstraat 5  Eersel
            Vlakbij FKP 65             
            N 51°21.360  O 5°19.879
           +31(0)6-12475795                         www.de-tinteltuin.nl

Hotel Restaurant ‘De Bengel Eersel’            6a
Ons hotel ligt midden in het charmante Eersel. Hier vindt u
stijlvolle kamers, een aangenaam restaurant en een terras
aan het levendige oude marktplein. Wij hebben diverse
fiets-, wandel- en vergaderarrangementen.
U kunt bij ons ook (elektrische)fietsen huren.

 Markt 13  Eersel
 Vlakbij FKP 64, naar 80
 N 51°21.586 O 5°18.492
 +31(0)497516202                        www.hoteldebengel.nl

Duis Scharrelfarm                                        6b
Op ons scharrelkippenbedrijf wordt dit jaar de meest duur-
zame 1 ster scharrelkippenstal van Nederland gebouwd. Ter
vervanging van twee oudere stallen. De stal die blijft staan
wordt op dezelfde wijze omgebouwd. De verse scharreleieren
blijven zoals u gewend was, bij onze eierautomaat te koop.
Alle dagen tussen 7.30 en 21.30 uur
 Klein Terkooijen 4  Bladel
 Tussen FKP 74 en 13 
 N 51°21.267  O 5°14.173
 +31(0)497-381464                   www.duisscharrelfarm.nl  

‘De Hooiberg’ Biologische kaasboerderij met winkel  6e
Knusse boerderijwinkel met: echte boerenkaas, vlees en zuivel,
biologisch en van eigen boerderij, reform en streekproducten,
biologische waren en -groenten, fruit en ook voor gluten- en
suikervrije producten.
Open: ma t/m vr van 8.30 - 18.00 uur, 
za van 8.30 - 16.00 uur, zondags gesloten.
 Bredasebaan 20  Bladel
 Tussen FKP 13 en 71
 N 51°21.199 O 5°13.396 
 +31(0)497-381201                         www.hooibergkaas.nl

Zie voor deze gps fietsroute: Zes op Route.nl onder nummer: 767342



Route 6
‘Twinckeltje Beverdijcken’                            6d
Kom gezellig aan op educatieve zorgboerderij Beverdijcken.
Op ons boerderijterras en in ons boerderijwinkeltje kun je
terecht voor heerlijke producten zoals verse soep, broodjes
en grillworst. Deze bereiden wij in onze ruime productiekeuken! 
Tevens hebben wij een gezellige kinderboerderij 
en een uitgebreide moes- en kruidentuin!
 Beverdijcken 4  Bladel
 Tussen FKP 71 en 34
 N 51°22.933  O 5°13.932
 +31(0)6-22217684                          www.beverdijcken.nl

Melktap Koezicht                                          6e
Zin in een heerlijke beker verse melk! Stop dan eens bij
onze melktap. Vindt jij de melk ook zo lekker? Koop dan een
fles en vul deze met melk! Vergeet dan niet ook heerlijke
eigengemaakte jam en verse eieren! De tap is dagelijks
geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

 Wagenbroeken 12d Casteren 
 Tussen FKP 71 en 34
 N 51°23.358   O 5°14.930
 +31(0)6-10894084                     www.mtsvanrijthoven.nl

Jacobusmolen Vessem                                    7f
De Jacobusmolen is gebouwd in 1893 en is de grootste belt
korenmolen in N.Br. De molen wordt beheerd door een
stichting en is in 2015 met steun van de provincie volledig 
gerestaureerd. U bent welkom voor een
rondleiding en een kopje koffie op:
za 10.00 uur -16.00 uur en na afspraak.
 Wilhelminalaan 18  Vessem
 Tussen FKP 51 en 52
 N 51°25.234  O 5°17.242
 +31(0)6-13469891                         www.jacobusmolen.nl

Grand Café - Restaurant De Gouden Leeuw   7g
Op het dorpsplein in Vessem, ontvangt Grand Café–Restaurant
De Gouden Leeuw je al eeuwen met open armen. Het is de
ideale plek om even neer te strijken op het prachtige terras
voor lunch, diner voor een nette prijs, of voor een lekker glas
van ons Beerze Bier. Proost!
Open:  Aangegeven op de website.
 Jan Smuldersstr. 24  Vessem
 Bij Fietsknooppunt 52
 N 51°25.170 O 5°17.323
 +31(0)497-591252          www.degoudenleeuwvessem.nl 

Voor extra WO II beleving, kijkt u in route 3, 7 en 9  bij een adres

MOLENS
Met arangementen in

                   



Route 6
Geitenhouderij   ’t Geitenboerke                 6h
Kom geiten kijken vanuit onze kijkstal of boek een leuke
excursie. Ook leuk voor kinderfeestjes! Daarnaast is
Gasterij ’t Dorpsgenot dagelijks geopend voor een lekker
bakje koffie of een heerlijke lunch. Onze
jongens en meiden van Zorgstichting
Severinus staan voor je klaar!
 Toterfout 13  Oerle                   
 Tussen FKP 53 en 86
 N 51°25.035 O 5°21.111                
 +31(0)40-2053110                          www.geitenboerke.nl

Bij Boer Peter                                                6j
Bij onze Melkboe’r’tiek vind u echte “van boer tot boer”
producten. Eerlijke producten rechtstreeks van de boer.
We verkopen onder meer kaas, zuivel, fruitsappen, bak-
producten en eieren. Ons paradepaardje is rauwe verse melk
die elke dag vers gemolken wordt van onze 
eigen koeien. Volg ons op Facebook!
 Duiselseweg 2  Knegsel
 Tussen FKP 87 en 85 
 N 51°22.986 O 5°19.220
 +31(0)6-57326371                           

Kaasboerderij ‘De Ruurhoeve’                     6k
Kom de koeien en hun kalfjes bewonderen en geniet op het
boerenterras van een lekker drankje en onze eigengemaakte
ambachtelijke kaas. In de boerderijwinkel vind u een breed
assortiment (h)eerlijke streekproducten. Ook kunt u bij ons
terecht voor een workshop kaasmaken-rondleiding-speurtocht-
picknick. Voor openingstijden en meer info: zie onze website.
 Dominépad 7  Hoogeloon
 Tussen FKP 85 en 10
 N 51°22.826  O 5°16.770
 +31(0)497-684041                       www.deruurhoeve.com

Denk aan het milieu en doe sociaal,  ‘Koop Lokaal’

BOERDERIJEN
Met streekproducten in

                   

Moestuin Winkel ‘De Wetering’                    6i
In onze knusse Boerderijwinkel vindt u huisgemaakte moes-
tuindelicatessen. Jam, chutney, thee, mosterd, honing enz.
Handgemaakt keramiek. Workshops en groepen op afspraak.
Elke zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur, dagelijks op
afspraak. Volg ons op facebook en 
instagram of kijk op onze: website!
 De Wetering 1  Knegsel
 Vlakbij FKP 86 
 N 51°24.063  O 5°21.135
 +31(0)6-28887338   www.moestuinwinkeldewetering.nl



Route 7
Fletcher Hotel-Restaurant ‘De Kempen’      7a
Het gezellige Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen is gelegen
in Reusel en bijzonder duurzaam gebouwd; de zonnepanelen
op het dak voorzien het gehele hotel van warm water. Het
sfeervolle à la carte restaurant serveert de culinairste
creaties. Een drankje nuttigt u in de lounge met open haard
of op het ruime terras. Een heerlijk verblijf gegarandeerd!
 Turnhoutseweg 48  Reusel
 Tussen FKP 79 en 60
 N 51°21.067   O 5°07.961
 +31(0)497-642720                                   www.fletcher.nl

‘Hollandershoeve’                                          7b
Met pannenkoeken, lunch en diner voor ieder wat wils.
Op het ruime erf zijn ook een kinderboerderij en natuurlijke
speeltuin, de kinderen vermaken zich opperbest, bij slecht
weer is er een kinderspeelhoekje binnen. In de zomer is hier
een leuk maisdoolhof voor het hele gezin. Natuurgebied het
Beleven is nabij. Open: 7 dagen p/w vanaf 10 uur
 Turnhoutseweg 46b  Reusel
 Tussen FKP 79 en 60
 N 51°21.135   O 5°08.036
 +31(0)497-644050                    www.hollandershoeve.nl

Boerderijwinkel  ‘Brabantse hei’                  7c
In onze winkel hebben we super luxe vlees voor consument
prijs. Ook onze heerlijke bbq doet het goed. Alles verwerken
we hier zelf in onze nieuwe productie ruimte. Daarnaast heb-
ben we een zeer uitgebreid aanbod aan streekproducten van
collega boeren. We hopen u snel te zien. Voor actuele
openingstijden kijkt u op de site. 
 De Luther 23  Hooge-Mierde
 Tussen FKP 60 en 77
 N 51°22.327 O 5°07.322
 +31(0)6-15042351                         www.brabantsehei.nl

Museum ‘De bewogen jaren 1939-1950’      7d
Een periode in beeld. Nederland en Nederlands-Indië, in en
na  WO II. Open: feb. t/m nov. van donderdag t/m zondag.
Steeds van 13.00 tot 17.00 uur. Verder op afspraak.
Fiets-, wandel- en schoolarrangementen
i.s.m. het café de Bijenkorf.
Entree: € 3.- tot € 4,50
 Floreffestr.1 Hooge-Mierde
 Vlakbij FKP 77 (bij de kerk)
 N 51°23.256 O 5°07.758
 +31(0)6-22468282         ww.museumdebewogenjaren.nl

Zie voor deze gps fietsroute: Zeven, op Route.nl onder nummer: 214710

HOTELS
Met arrangementen in

                   



BOERDERIJEN
Met activiteiten in

                   Route 7
Natuurpoort de Spartelvijver                       7e
De Spartelvijver is een prachtige locatie met een terras
op het zuiden met uitzicht op de vijver. Dit maakt het tot
een ideaal rustpunt tijdens een wandel- of fietstocht.
Geniet tijdens uw tocht van ons ruim assortiment aan
speciaalbieren, een van onze koffiespecialiteiten of van
een lekkere lunch.
 Weeldsedijk 1  Hooge Mierde
 Bij fietsknooppunt 96
 N 51°23.917 O 5°07.183 
 +31(0)13-5091155                           www.spartelvijver.nl

Boerderij  ‘Herberg Buitenman’                   7f      
De Buitenman is een boerengoed, waar men kan
overnachten op de boerderij, eten en drinken in de herberg
en onze winkel heerlijke eigen en lokale producten kan kopen.
Het is tevens een startpunt voor diverse wandel-, fiets- en
ruiterroutes in het uitgestrekte landgoed en grensstreek.
Open: van woensdag t/m zondag
 Buitenman 2  Lage Mierde
 Tussen FKP 96 en 93
 N 51°24.579 O 5°08.411 
 +31(0)13-5091336                          www.debuitenman.nl

Camping / IJsboerderij D’n Aanloop             7g
U kunt bij ons overnachten met eigen kampeermiddel, of 
in een heerlijk vakantiehuisje in landelijke sfeer. En kom
genieten van de rust en de ruimte. En lekker bijkomen op ons
boerenterras onder het genot van een kopje koffiie, brabantse
broeder of heerlijk boerenijs in 16 verschillende smaken.
IJsboerderij open: zie de site. 
 Dunsedijk 3 Lage Mierde
 Tussen FKP 93 en 98
 N 51°21.067 O 5°07.961 
 +31(0)13-5091082              www.campingdenaanloop.nl

De Beukentuin                                              7h
Heb je al ooit een varken van dichtbij gezien? Wij bieden diverse 
activiteiten waarbij je met de varkens mag spelen en met de 
biggetjes kunt knuffelen. We hebben een gezellige gasthoeve 
met terras en speelweide. Meedoen met een
activiteit of een afspraak met je eigen gezelschap? 
Kijk op de site voor actuele openingstijden!
 Ir. Mettropweg 3 Hoogeloon
 Tussen FKP 27 en 72 
 N 51°25.311  O 5°14.148
 +31(0)6-33761003                            www.beukentuin.nl

Fietsen van deze routes is op eigen risico en verkeersregels in acht te nemen

 



BOERDERIJEN
Met streekproducten in

                   Route 7
Biologische Melkveehouderij ‘Doortjeshoeve’   7i
Wij verkopen rundvlees en verse melk van eigen boerderij. Ons 
vee is 100% grasgevoerd en loopt, zolang het weer het toelaat, in 
kruidenrijke graslanden. Dit proef je in de melk en aan het vlees. 
Een natuurinclusief bedrijf. Automaat, dagelijks open van 8-19.30 
met melk, eieren enz, alles biologisch. 
Vleesverkoop wo. 16.00-19.00. Za. 10.00-13.00 u.
 Neterselsedijk 33 L-Mierde
 Tussen FKP 29 en 93
 N 51°24.821  O 5°09.637
 +31(0)6-32056973                        www.doortjeshoeve.nl

Aardbeienkwekerij Lavrijsen                         7j
Bladel Den Houw 9, Hulsel Vooreind 11A, Reusel Leijenstraat 4

Groot Logo 

 Vooreind 11a  Hulsel
 Vlakbij FKP 76                                     
 N 51°23.327 O 5°10.235
 +31(0)6-12240433      FB: Aardbeienkwekerij Lavrijsen

‘IJsboerderij Fabor’                                      7k
Loei lekker ijs eet je in Reusel! Aan de rand van de Kroon-
vensche Heide ligt melkveehouderij en ijsboerderij Fabor.
Hier wordt op ambachtelijke wijze een ’loei lekker’ streek-
product gemaakt van dagverse weidemelk. Geniet van de vele
smaken ijs op het terras of in de sfeervolle binnenruimte!
Open: Mrt-okt. Juli-aug 7 dgn p.wk.
 Hamelendijk 5  Reusel
 Tussen FKP 78 en 91 
 N 51°20.927  O 5°11.049
 +31(0)497-642500                    www.ijsboerderijfabor.nl

Taverne   ‘D’n Ouwe Brandtoren’                 7l  
Ons riante terras is midden in het bos te vinden.
Gelegen aan het fiets-, wandel- en ATB netwerk. Op onze kaart
vindt u ruim 70 speciaal bieren. En ook lekkere wafels,
broodjes of hamburgers. Terwijl u uitrust van uw fiets- of
wandeltocht, geniet u dus zowel van de rust als van de
inwendige verzorging.
 Burg.Willekenslaan 2 Reusel
 Bij fietsknooppunt 14 
 N 51°20.809  O 5°10.755
 +31(0)497-620311                   www.ouwe-brandtoren.nl
Kijk voor fiets meer fietsplezier op de LF-Fietsclub site: www.fietsclubbrabant.nl



BOERDERIJEN
Met streekproducten in

                   Route 7&8
Onze Boerderij / Boerderijautomaat            7m
Op “Onze Boerderij” gaan we elk jaar de uitdaging aan om
een eerlijk en goed product te kunnen telen. We vinden het
allermooiste dat we ook u kunnen laten genieten van deze
mooie producten vers van onze boerderij. Je vind ze dagelijks 
in onze automaat. O.a aardappelen,appels,
ui, friet, dus zeker de moeite waard!
 Postelsedijk 13a Reusel
 Bij fietsknooppunt 92  
 N 51°19.495  O 5°10.266
 +31(0)6-17286803      Volg ons op faceb #onzeboerderij

Charme Hotel - Auberge De Hilver               8a
Een sfeervol ****hotel & restaurant in de gemeente
Hilvarenbeek, aan de rand van Landgoed De Utrecht.
20 Ruime smaakvol ingerichte kamers, 3 vergaderzalen.
Een bar en restaurant met open haard. Een ruim terras
en buitenzwembad. Een startpunt van prachtige
fiets- en wandelroutes.
 Westelbeersedijk 6 Diessen
 Vlakbij FKP 68 te Baarschot              
 N 51°27.082 O 5°12.005
 +31(0)13-5043051                    www.aubergedehilver.nl 

Boerderijwinkel ‘WIEKS scharrelmelk’        8b
Welkom in onze gezellige boerderijwinkel waar je kunt genieten 
van een heerlijk stukje kaas! Ook wordt er lekkere zuivel gemaakt 
van WIEKS scharrelmelk en mag een romig zelfgetapt softijsje 
natuurlijk niet ontbreken. Graag vertellen we ons verhaal en bent u 
ook van harte welkom op onze boerderij aan de 
Toekomstweg 6 te Diessen, 1500m nabij de winkel.
 Westelbeersedijk 5 Diessen
 Vlakbij FKP 68 te Baarschot
 N 51°27.119  O 5°12.016
 +31(0)6-13253720

Aspergekwekerij van Gestel – Wolfs             8c
Al zo’n 30 jaar kweken wij asperges die speciaal op smaak zijn 
geselecteerd. Dagverse (geschilde) asperges direct van het land! 
Tevens verkopen wij ook verse aardbeien en andere bijproducten. 
Openingstijden tijdens het seizoen: Winkel ma t/m vr van 
9.00 – 17.30 uur, za van 8.30 – 16.30 uur. Versautomaat: dagelijks 
van 8.00 – 21.00 uur. Ook op zondag.
 Baarschotsestraat 35 Diessen
 FKP 68 en 49 te Baarschot
 N 51°27.438  O 5°11.351
 +31(0)13-5041354         www.kwekerijvangestelwolfs.nl 

Zie voor deze gps fietsroute: acht, op Route.nl onder nummer: 272378



BROUWERIJEN
Met arrangementen in 

                   Route 8
‘Den Elshorst’ groepsrecreatie                     8d
Logeren, Groepsarrangementen én Boerderij beleving. Kom de
unieke sfeer proeven op onze boerderij met weidevarkens in
het decor van het landschap. Voor leuke (logeer-) arrange-
menten,  proeverijen en huifkartochten door de streek.
Het weidevlees van ‘Den Elshorst’ is verkrijgbaar bij mooie
verkozen verkooppunten in de buurt.
 Esbeeksedijk 4   Diessen
 FKP 49 en 48 te Baarschot 
 N 51°27.422  O 5°10.344
 +31(0)13-5041473                                  www.elshorst.nl  

Andreas Schotel Museum en kunstwandeling Esbeek   8e
Het museum beheert het hele Rotterdamse en Brabantse oeuvre
van de Rotterdamse graficus Andreas Schotel (1896-1984). De
“Kunstwandeling” (3-10km) – ook wel buitenmuseum genoemd–
verbindt bossen, akkers en vennen van het Brabants landschap
met schilderijen, etsen en beelden geïnspireerd op het werk van
Andreas Schotel. Gratis toegankelijk
 Dorpstraat 2  Esbeek
 Vlakbij FKP 48
 N 51°27.735 O 5°08.359
Open: di. t/m zo. 11.00 - 16.00 uur.  www.andreasschotel.nl

Biologische Boerderijwinkel ‘t Schop           8f
Alles draait om verantwoord en smaakvol eten! Bij Bart, Jan
en Cecile vd Broek kom je langs om de lekkerste biologische
eten te kopen, om samen het boerenleven te ontdekken of om
met je gezelschap echt bij elkaar te komen in een compleet
andere inspirerende omgeving. Je krijgt antwoord op de
vraag: Waar komt voedsel vandaan en hoe ga je ermee om?
 Esbeekseweg 2 Hilvarenbeek
 Tussen FKP 1 en 42
 N 51°28.631  O 5°08.364
 +31(0)13-5056156                               www.hetschop.nl

Bierbrouwerij  De Roos  anno 1877 | Hilvarenbeek     8g
Het museum, de bierbrouwerij en het proeflokaal geven een
aangenaam en smaakvol beeld van de Brabantse dorpsbrouwe-
rijtjes anno 1877. Elke zaterdag- en zondagmiddag geopend
van 13.00 tot 17.00u voor een rondleiding of een goed glas
Beeks bier. Zie onze site voor extra vakantieopenstellingen,
activiteiten en rondleidingen op afspraak.
 St.Sebastiaanstraat 4 Hilvarenbeek
 Vlakbij FKP 42 (centrum)
 N 51°29.163   O 5°08.083
 +31(0)13-5055045             www.bierbrouwerijderoos.nl

Voor actuele prijzen en openingstijden kijk op de websites.(drukwerk 2022)



MOLENS
Met arangementen in

                   Route 8
Museum de Dorpsdokter  | Hilvarenbeek     8h
Te zien; geschiedenis van 200 jaar gezondheidszorg met
o.m. de dokter, de tandarts, de vroedvrouw, de apotheker,
de drogist, de fysiotherapeut en de wijkzuster. Voor groepen;
voordracht “Help de dokter vertelt”, hilarische en huivering-
wekkende verhalen van de dokter en zijn
patiënten. Voor info zie de site.
 Doelenstraat 51 Hilvarenbeek
 Tussen FKP 41 en 42
 N 51°29.406  O 5°08.189
 013-5054093                   www.museumdedorpsdokter.nl

Grand Café ’t Stokske                                    8i
Grandcafe ’t Stokske is een begrip in de wijde omgeving.
Een plek voor jong en oud om even heerlijk te genieten na
een wandeling of fietstocht. Heerlijk lunchgerechten en een
mooie avondkaart. Een plek waar je jezelf altijd welkom
voelt en we met veel liefde voor je klaar staan. ‘Neem je
tijd onthaast en geniet’ is dan ook onze lijfspreuk.
 Zandstraat 1 Moergestel
 Bij fietsknooppunt 13
 N 51°33.052  O 5°11.853
 013-5131385                                         www.t-stokske.nl

’t IJsboerinneke                                             8j
Ambachtelijk ijs van het platteland. Bij ’t ijsboerinneke
kunt u genieten van ambachtelijk bereid boerderij ijs. Wij
maken ons ijs met de melk van onze eigen koeien, ook werken
we graag met producten uit eigen moestuin. Geniet in onze
tuin of bij de kalfjes van uw ijsje. In onze vitrine is
keuze uit 18 verschillende smaken ijs.
 Zandstraat 24 Moergestel
 Bij fietsknooppunt 85
 N 51°32.899  O 5°13.348
 +31(6)-30391155        www.ijsboerinneke-moergestel.nl

Boerderijwinkeltje PUUR&genieten  fam.v/d. Heijden  8k
Kom gerust een langs om onze lokale producten te bekijken in 
ons doe het zelf miniwinkeltje en geniet anders gewoon even van 
een lekker kopje koffie/thee verse yoghurt of ijsje gemaakt van 
eigen melk. We zijn een leuke kleinschalige aanleg plaats voor 
fietsers en andere passanten die willen 
genieten van landelijk schoonheid en rust.
 Achterste Heistraat 7 Oostelbeers
 Tussen FKP 3 en 80
 N 51°29.458   O 5°14.254
 +31(0)54616597                        www.puurengenieten.nl

Voor extra food beleving kunt u bij veel van onze adressen goed terecht



Scan de QR-code met de Route.nl app
en bekijk deze route direct op je telefoon.

adventon

Bezoek museum als tussenstop bij toertochten is mogelijk op afspraak:
A. Vennix - Voldijnseweg 12A - 5091 KK Middelbeers

tel. 0031 (0)135142164 - e-mail a.vennix3@kpnplanet.nl - www.adventon.nl
Onderdelen oldtimer motoren van Adler tot Zündapp

MUSEUM BEHOUD RIJDEND ERFGOED

MUSEUM EUROPESE KLASSIEKE MOTORFIETSEN

van een 100-tal motoren van 1925 tot 1965

Route 8&9
Smolders Pluimvee en Eieren                       8l
Haal bij ons een dagvers scharreleitje uit de automaat! In de 
overdekte uitloop kunnen de kippen heerlijk scharrelen. Naast de 
eitjes verkopen we in onze automaat: boerenkazen (jong belegen, 
zongedroogde tomaat en fenegriek), honing en aardbeien (in ’t 
seizoen). Dagelijks open van: 8 tot 19.00u. Facebook: Smolders 
Pluimvee en Eieren / Instagram: Pèrsehei_ei
 Paardseheide 1 Westelbeers
 Tussen FKP 80 en 27            
 N 51°27.453  O 5°12.678
 +31(0)6-25592160         

Museum landbouw miniaturen                   8m
Trekker merken van A tot Z.
Ongeveer 500 miniaturen.
Bezichtiging ook voor trekker clubs.
Bezoek museum op afspraak, o,a. 
via e-mail: r.vennix@live.nl

 Voldijnseweg 12  Westelbeers
 Vlakbij FKP 27 
 N 51°26.587  O 5°13.336
 +31-(0)13-5143244

Museum Europese Klassieke Motorfietsen   8n
MUSEUM BEHOUD RIJDEND ERFGOED van een 100-tal
motoren van 1920 tot 1970, zie onze website.
Ook onderdelen oldtimer motoren van Adler tot Zündapp.
Bezoek museum met gids, vanaf 4 of meer personen is o,a
als tussenstop bij toertochten mogelijk op afspraak o,a.
via e-mail: a.vennix3@gmail.com
 Voldijnseweg 12a  Westelbeers
 Vlakbij FKP 27 
 N 51°26.587  O 5°13.336
 +31-(0)13-5142164                               www.adventon.nl

Hotel Novotel Eindhoven                             9a
Geniet van uw fietspauze bij Novotel Eindhoven met een
heerlijke kop koffie en wat lekkers. Wij beschikken over een
ruim terras met rondom uitkijk op het Meerbos en ons eigen
buitenzwembad. U kunt terecht bij ons voor alleen een
drankje maar ook voor een uitstekende maaltijd. Wij van
Novotel ontmoeten u graag.
 Anthony Fokkerweg 101
 Eindhoven. Bij A2 fietsbrug
 N 51°27.485  O 5°24.420
 +31(0)40-2109000              www.novotel-eindhoven.com

Zie voor deze gps fietsroute: Negen, op Route.nl onder nummer: 343286



Route 9
Restaurant D’n Hut                                      9b
D`n Hut is geheel vernieuwd met bijzondere aandacht voor 
een huiselijke sfeer en gastvrije bediening. Bij ons multifunc-
tionele horecabedrijf kun je terecht in ons restaurant met de
diverse terrassen voor lunch, diner of een borrel en in onze
nieuwe zaal voor alle denkbare feesten en partijen. Kinderen
kunnen bij ons terecht in de grote speeltuin.
 Oirschotsedijk 52  Wintelre
 Tussen FKP 36 en 62
 N 51°21.685    O 5°20.350   
 +31(0)402051721                                    www.denhut.nl

Museum de Vier Quartieren                         9c
Beleef het Brabantse boerenleven door de ogen van Vincent
van Gogh. Ontdek hoe duurzaam onze voorouders omgingen met
voedsel en energie. Het museum is gevestigd in een 16-eeuws
kapittelhuis in het centrum van Oirschot en heeft een sfeer-
volle binnentuin. Entree: € 5/ 4-14j € 2,50/ 0-3j gratis/ MK
Open: di t/m zo 13.00 – 16.30 uur.
 St. Odulphusstraat 11 Oirschot
 Vlakbij FKP 61, achter kerk                                   
 N 51°30.247 O 5°18.478
 +31(0)499-550599      www.museumdevierquartieren.nl

Bierbrouwerij ‘Vandeoirsprong’                   9d
Een bezoek aan Vandeoirsprong is een klein feestje. 
Een brouwerij en een brouwproces die, voor liefhebbers,
Goed zichtbaar is gemaakt. Maar kijken is één ding, bier
proeven is iets heel anders. Daarom hebben we ook een reuze
gezellig proeflokaal gebouwd en ingericht. U bent tijdens de
openingstijden altijd welkom. 
 Koestraat 20 Oirschot
 Vlakbij FKP 61                                    
 N 51°30.106 O 5°18.330
 +31(0)499-572002                     www.vandeoirsprong,nl

Educatieve Viskwekerij ‘De Stroom’            9e
Gelegen aan het riviertje de Beerze kun je bij deze offiiciële
Toeristenpoort van Oirschot op ons boerderijterras onder het
genot van één van de vele streekbieren (of andere dranken)
genieten van een broodje ambachtelijk gerookte meerval of
andere versnaperingen. Of boek een excursie met als thema’s
de meerval, water of natuur. Open: van 11.00 tot 17.00 uur.
 Broekstraat 25a  Oirschot     
 Vlakbij FKP 9, naar 21
 N 51°31.787 O 5°15.981
 +31(0)6-53701862             www.viskwekerijdestroom.nl

Voor extra WO II beleving, kunt u in route 2, 6 en 7 bij een adres terecht. 

MUSEA
Met arrangementen in

                   



BOERDERIJEN
Met activiteiten in

                   Route 9
Restaurant DOKK   (D’n Oirschotse Kegel & Ketel)   9f
Prachtig gelegen op de rand van “De Kempen”. Schitterend
terras met de hele dag zon. Restaurant a la carte en uiteraard 
een lekkere lunchkaart. Tevens hebben wij 4 Kegelbanen om 
naast een (h)eerlijke maaltijd ook een 
activiteit te beoefenen en speeltuin om 
de hoek. 
          Oude Grintweg 69a  Oirschot
          Bij fietsknooppunt 60
          N 51°31.032  O 5°18.499
         +31(0)499-577800                       www.restaurantdokk.nl

De Bresser Poultry                                        9g
Welkom bij De Bresser Poultry, dé kipautomaat voor
ambachtelijke, verse kip bij de boer. Bij ons kun je 24 uur
per dag, 7 dagen per week terecht voor verschillende
diepgevroren kipproducten. De automaat werkt simpel:
selecteer jouw favoriete product, betaal 
contactloos en geniet!
 Kapelweg 27  Best
 Tussen FKP 60 en 29
 N 51°30.679  O 5°21.220               
 +31(0)6-53371506                    www.debresserpoultry.nl

‘Bevrijdende Vleugels’                                 9h
Ga terug naar de tijd van de bevrijding: Ronkende motoren van
gevechtsvliegtuigen, heldhaftige piloten en Amerikaanse Parachut-
isten. Hier wordt vertelt het heftige verhaal van -onder meer- de
de bevrijding van Zuid-Nederland aan het einde van WO II. Het
museum ligt op het terrein in het gebied waar op 17 sept. 1944 de
luchtlandingen plaatsvonden tijdens de Operatie Market Garden.
 Sonseweg 39   Best
 Tussen FKP 17 en 41
 N 51°30.903 O 5°26.396              
 +31(0)499-329722          www.bevrijdendevleugels.com

‘Puur Dutch’ Ambachtelijke Stokerij & Slijterij    9i
Op het terrein van de BATA schoenfabriek in BEST vindt u
onze ambachtelijke stokerij & slijterij. Wij stoken zelf
alcohol en daarmee maken we ruim 45 soorten likeuren en
sterke dranken. Wij gebruiken alleen pure producten, als
het kan uit de regio. We maken bonbons en geven workshops.
Open: wo t/m za 10.00 - 17.00 uur.
 Europaplein 1  Best
 Vlakbij FKP 12 Geb.32
 N 51°29.495  O 5°24.046
 +31(0)6-20259258                          www.puurdutch.com

Voor extra WO II beleving, kunt u in route 2, 6 en 7 bij een adres terecht. 



Arrangementen in “De Kempen”
Leer deze bourgondische streek kennen via:

 onze 9 GPS-fietsroutes, maar ook wandelen, ruiteren, 
mountenbike, huifkar, kano of een combinatie 

is mogelijk.  
Ervaar de gastvrijheid in onze prachtige

Brabantse Kempen.
Leerzaam, gezellig, onderhoudend én gezond!


