
            “De Vrienden van de Kempen” Fietsroute.  
 

Dit is een fietsroute die langs de 47 adressen gaan die op onze 6 flyers staan, om deze 
punten ook beter te leren kennen door ze te bezoeken. Kijk ook op de site van; VVV-
Veldhoven en Toerisme Waalre.  

Het zijn de Musea, Brouwerijen, Horeca en Boerderijen in de Brabantse Kempen. 

Deze fietstocht is ontwikkelt door de “Vrienden van de Kempen”. Zie onze : 

Arrangementen Flyers : “Museumwijzers”, “Horeca+wijzer”, “Brouwerij met Molenwijzer” 
van de  Brabantse Kempen! 

Activiteiten Flyer         : “Boerderijwijzer” van de Brabantse Kempen! 

Producten Flyers         : “Smaak Boerderijwijzer” van de Brabantse Kempen! 

Betekenis afkortingen: FKP  =  Fietsknooppunt             FKPN= 
Fietsknooppuntnetwerk 

                               Richting =  Niet tot dit FKP de route volgen.      

                                          * =  Punt waar u de FKPN verlaat.    # = Oppakken FKPN 

                                  

                NS-Station Eindhoven. Vertrekpunt voor de fiets ontdekkingstocht door:  

 

De Brabantse Kempen! 
 

Vertrek vanaf NS-station zuidzijde, rechtsaf naar FKP 97 dit is voor het 2e viaduct, hier 
gaat men linksaf verder via het FKPN richting FKP 96 en gaat u naar FKP 90.Hier voor 
komt u langs de Blow met daarna de oude panden het 1e Philips hoofdkantoor met rechts 
de Lichttoren met de Philipsfabrieken. Daarna links ziet u ook het eerste Philipsfabriekje, 
wat nu een Museum is. Tegen over dit fabriekje vindt in de onder doorgang een 
stalentrap, boven rechts is: 

“Kunstruimte MU” gevestigd. (Zie Museumwijzer.) 

Verder naar FKP 90 hier gaat u naar FKP 89. Hier komt u langs het Stadhuisplein waar 
nog de drie stadhuizen staan met op het plein het Bevrijdingmonument. Links voor de 
Dommelbrug ziet u een Abri-ontwerp van Gerrit Rietveld. Na de brug links stond vroeger 
de Stratumsewatermolen aan de Dommel, nu staat hier het van Abbemuseum.                           
Bij FKP 89 gaat u rechtsaf, via de Dommel- en Genneperparken naar FKP 29. Maar voor 



de ringweg met fietstunnel ziet u eerst nog het punt waar de Keersop in de Dommel over 
gaat. Na de fietstunnel linksaf komt u dan bij het:                                                                1 

“Eindhovens Museum” (Zie Museumwijzer.) en daarna ook links bij de: 

 “De Genneper Hoeve”       (Zie Smaak-Boerderijwijzer.) en iets verder aan de Dommel: 

“De Genneper Watermolen” (Zie de Molenwijzer.)  

Na de Genneperwatermolen en FKP 29 linksaf, door naar FKP 71 en komt langs de 
IJsbaan met aan de andere kant van de Dommel het Zwembad, Sportschool en alle andere 
sport voorzieningen van Eindhoven. Bij FKP 71 gaat u rechtsaf richting FKP 44 en komt 
u langs het High Tech park, hier via de verkeerslichten oversteken. En hier linksaf en na 
de A2 gaat men rechtsaf de Dirk v.Hornelaan op, daar waar FKPN naar rechts gaat*, 
verlaat men de FKP-route door deze straat te blijven volgen. (In deze straat komt men 
langs de panden die o.a, bewoond worden door de burgemeester en   v/h ook door Pieter 
v/d. Hoogenband.) Einde deze straat linksaf en daarna 2e mogelijkheid weer rechtsaf naar 
de Wachterslaan dit fietspad blijven volgen. (Pas op met oversteken! Hier rechts op de 
hoek woonde in dit huis no.112 schrijver “Mandos”. Ook bekend door Omroep Brabant met 
het spelletje over de Brabantse gezegden. Later overgenomen door Ad Daams (Dams) ook 
uit Waalre, zie straks de boerderij met de nieuwe rietenkap links op “ ’t Loon”.) Einde dit 
fietspad komt u in de Blokvenlaan, hier ziet u na het bordje “Vlindertuin” het eerste huis 
links no 30, dit huis is net als het oude gedeelte van het afgebrande Gemeentehuis van 
Waalre door de zelfde architect Valk ontworpen in opdracht van schrijver Antoon Coolen. 
Deze is later kleiner gaan wonen op no 24 (nu uitgebouwd). No 22 is van de hand van 
architect Gerrit Rietveld (links nu ook uitgebouwd) van de Mien Ruys tuin is niets meer 
over! Hier rechtdoor richting het centrum van Kerkdorp Waalre met links op het einde 
van deze Blokvenlaan het boekwinkeltje waar vroeger fotograaf  “Jan Bijnen” zijn 
prentbriefkaarten winkel in had, (Huidige Versmissen winkel.) en links voor de markt op 
Willibrorduslaan 4 vindt u het; 

“ Waalres Museum” (Zie Museumwijzer.) met als hoofdthema oude Damast.  

Hier aan de Markt van Kerk-dorp Waalre, begint ook het cultuur-achtje door het centrum!   
De buren van het museum zijn ook geen onbekende “Bonbonfabriek Rudolf Vermeulen” de 
winkel is een bezoek waard. In de toren tegen deze fabriek, is vroeger de Walra gestart 
met zijn bekende linnenparty-verkoop voor de linnenuitzet van de dames. Wat voor een 
groot deel gemaakt werd door de Linnenweverij v. Dijk, die aan de overkant van de markt 
was gevestigd. Ook aan de markt links naast Huize “De Brink” het “Koetshuis”. Links op 
de Markt no 4 was vroeger de bakkerij met winkel gevestigd van familie Manders, in dit 
dorp beter bekend als de “Teut”. Maar ook het “Mappo Mondohuis” is aan die kant van de 
markt. En achter de nieuwe “St. Willibrorduskerk” staat een honderdjaar oud “Klooster” 
met daar tegenover het Gilde-veldje en de “Oude Willibrorduskerk” die in begin achtste 
eeuw nog uit hout was opgetrokken (J.712), hier is ook het monument voor de Brabants 
gesneuvelde en staat hier ook het schrijvers standbeeld ter nagedachtenis aan de schrijver 
“Antoon Coolen”.  Deze kerk heeft nog de oudste en werkend uurwerk van de wereld! Dus 
dit cultuur-achtje beslist even fietsen met de leuke stop mogelijkheden.(Horeca)Vanaf de 
Markt vertrekken we  langs het Mappo Mondohuis # weer in zuidelijke richting 
Bug.Uyenstraat in, hier nemen we de 2e weg rechts en fietsen we door tot het plein “Loon” 
(Frankenplein) met zijn prachtige boerderijen en we rechtdoor naar FKP 44, dus  FKP-
route volgen via het Timmereind naar FKP44. Hier gaat men linksaf richting FKP 25. 
Fiets-Horeca is na de brug over de Dommel links met de naam:                                                                                                                       



“De Volmolen” net als de camping, met terras! (Zie Horeca+Wijzer.) Deze zijn genoemd 
naar de Watermolen.                                                                                                              2 

                                                                                                                                               

Na de brug gaat men de 1e weg linksaf *, daarna 1e weg weer linksaf de Keersopperdreef 
in en na bijna 2km gaat men linksaf (Keersop) het FKPN # weer volgen. Hier is na 100m 
de Keersopperbrug op weg naar FKP 45. Waar rechts de vistrap is, stond vroeger op de 
linker oever de Keersoperwatermolen. Bij de volgende brug over de Dommel stond vroeger 
links achter de brug de Loonderwatermolen, hier is in 2010 ook een vistrap aangelegd, 
met de zijtak. De Loonderhoeve was vroeger een boerderij met de bleek aan de “Dommel” 
met cafe en veranda. De laatste bewoner met cafe was de Fam.Wouters. Het rechter pand 
hier moet vroeger een kasteel zijn geweest, wat binnen nog te zien is vooral aan de kelder 
en voordeur, maar ook de Oude Dommel is nog herkenbaar als gracht. Deze kasteelheer 
bezat vroeger de huidige gemeente Aalst-Waalre en Valkenswaard. Deze schonk in begin 
8e eeuw ook de grond aan Willibrordus om zijn eerste houten kerkje in Waalre-Dorp te 
bouwen.  (Oude Willibrorduskerkje.) Hier op de Hulst is achter dit pand  de activiteiten 
boerderij: 

“ ’t  Geveltje” (Zie Boerderijwijzer.) Ook bekend om zijn eigen gekweekte “Gerookte 
Paling” die men hier kan kopen. 

Vanaf hier gaan we weer rechtsaf deze Dommelseweg weer volgen, maar nog voor FKP 45 
maar na de gevaarlijke oversteek op de Heikant, bij het verlaten van de Dommelseweg ( 
Dus pas hier op met oversteken!) komt u bij: 

“Hoeve Kakelbont” met terras. (Zie Horeca+wijzer.) 

Vertrek rechtsaf om bij FKP 45 weer rechtsaf te gaan richting FKP 46 maar bij het punt 
waar vroegere het “Bels lijntje” was* , (Eindhoven-Hasselt) gaat men rechtsaf de 
asfaltweg volgen naar de N69. Hier bij restaurant Treeswijk gaat men rechtsaf om deze 
Airborn-weg te volgen. Direct rechts ziet u de witte villa “Huize Treeswijk” waar in de WO 
II, eerst de Duitse staf en daarna de Airborn staf was gevestigd. Na de tweede stoplichten 
(Links stond hier de Willem II Sigarenfabriek.) nemen we de 1e weg rechts om de VVV en 
de twee Musea te bezoeken. Namelijk in deze Oranje Nassaustraat  is in een voormalig 
klooster het; 

“Steendrukmuseum” en “Valkerij en Sigarenmakerijmuseum” gevestigd. (Zie 
Museumwijzer.) 

Na bezoek gaat men weer terug naar de N69 om rechtsaf deze Airborn-weg naar de Markt 
van Valkenswaard te gaan (Met het Oude Gemeentehuis en Kerkje). # Hier via de 
centrum FKP-route in zuidelijke richting volgen naar FKP 55, door via de Luikerweg 
richting Hasselt tot na de verkeerslichten de eerste weg links te volgen, hier tegenover 
deze weg ziet u rechts van u; 

“Mercedes-Benz Oldtimer Museum Valkenswaard” (Zie Museumflyer.) 

Bij FKP 55 naar FKP 56. Na FKP 56 gaat men richting FKP 36 maar na de schuilhut gaat 
men na 100m linksaf het * greffel fietspad op om hier de “Groote Heide”(Dit gebied is 
groter dan de Veluwe.) rechts aanhoudend over te steken richting Gastel. #Waar u hier de 
FKP-centrumroute aan moet houden tot punt 32 op de FKPN-kaart, Hier bent u bij: 



“De Cranedonckhoeve” (Zie de Horeca+wijzer.) Zie ook de bedevaart Kapel.                  
3                       

Na vertrek fiets men richting FKP 58 maar na de eerste keer linksaf fietst u rechtdoor via 
deze * Gastelseweg naar de Kerk in Budel waar we rechtsaf op de Markt komen bij het:  

“Smokkelmuseum Cranendonck” in het “Het Schepenhuis”. (Zie Museumwijzer.) 

# Vanaf deze Markt vertrekt u in Zuid-Westelijke richting de Nieuwstraat in waar op no 9 
hier  de Budelse Brouwerij is gevestigd. Hier fiets u verder via deze Nieuwstraat en de 
FKP-centrumroute naar FKP 80 en FKP 39 * hier gaat u rechtsaf en direct weer linksaf 
de Bergbosweg in tot dat u bij de Blauwe Bosbessen Kwekerij komt en dus bij; 

“Blauwe Bessen Fruitbedrijf Jan Janssen” (Zie Smaak-Boerderijwijzer.)                
Nieuwe website: www.blauwebessenbudel.nl  

Na de inkoop van lekkere fruitdrank voor onderweg en/of Jam voor thuis vertrekt men 
linksaf om de zelfde weg weer rechtdoor # te vervolgen tot men bij FKP 36 uitkomt. Hier 
gaat men linksaf naar FKP 219 (B) waar men bij de Achelse Kluis aan komt. Aan de 
linkerkant van dit pand zijn de Abdij winkels met op deze binnenplaats het terras van: 

“Herberg Brouwerij De Achelse Kluis” van de St. Benedictus Abdij. (Zie 
Brouwerijwijzer.) 

Bij FKP 217 vertrekt men weer naar FKP 33 (Schaft) en 32 linksaf door fietsen tot voorbij 
FKP 31 om daar de molen te bekijken (Borkel). 

“Sint Jan Molen” (Zie Molenwijzer.) 

Daarna gaan we terug naar FKP 32 om daar  linksaf het natuurgebied “De Malpie” op te 
gaan. (Zie op het midden van de malpie het info bord!) Dit fietspad blijven volgen tot FKP 
2 en gaat men rechtsaf over de Dommelbrug langs de Venbergsewatermolen deze weg 
rechtdoor blijven vervolgen * (links van u wordt gewerkt aan het “Rijtuigenmuseum 29-3-
2014”) tot de eerste weg linksaf aan het einde van deze weg/fietspad voor de rotonde 2 X 
linksaf. (Pas op met oversteken!) Hier bent u weer op de Luikerweg na de brug over de 
Dommel vindt u rechts het terras waar u van het Hoeveijs en een drankje enz. kunt 
genieten, hier bent u bij: 

“De Stenen Brug” (Zie Boerderijwijzer.) 

# Hier vertrekt u vanaf het terras rechtdoor de poort uit in westelijke richting, langs het 
Eurocirque en Sky-Centrum en daarna bij de Keersop Kapel (Kijk in de waterput en het 
water in de Keersop.)  naar FKP 4 en FKP 3 met schuilhut, richting FKP 7. Hier komt u 
langs de Struisvogel- en Kampeerboerderij; 

“De Heierhof ” (Zie Boerderijwijzer.)                                                                                         

Hier gaan we weer linksaf verder richting FKP 7 tot de tweede kruissing, hier gaat u 
rechtdoor  * richting Bergeijk via deze Boshovensestraat. Aan deze weg bij het pleintje 
Boshoven, vindt u rechts de Aspergeboerderij: 

“Aspergeboerderij Boshoven” (Zie Smaak-Boerderijwijzer.) 



Hier vertrekt men rechtsaf om de weg te vervolgen en # na de rotonde rechtsaf fietspad op 
richting FKP 85 (of 5 op de oude kaart). Hier komt u langs verschillende Rietveld objecten 
o,a. voor het Weverijgebouw “De Ploeg” even rechts en linksaf dit zandpad op,  4 ziet men 
daar op de hoek van de akker een raamwerk staan met de uitleg wat men aan     de 
overkant ziet. Terug naar het Rietveld “De Ploeg” gebouw met het “Mien Ruys Park” 
(Kenmerk van haar was het gebruik van bielsen, dus kreeg ze de bijnaam Mien Biels.) 
met veel verschillende boomsoorten. Zie ook bij FKP 85 de Klok met haar tuintje. Zie hier 
ook het kerkje met daar achter het VVV-kantoor van dit Teutendorp Bergeijk in dit 
Teutenhuis samen met het: 

“Eicha Museum” (Zie Museumwijzer.) 

Hier in de Domineestraat vertrekt men rechtsaf en direct weer linksaf naar het Centrum 
langs de Rietveld Abri, naar FKP 86 met hier achter het Dorpsplein met Kiosk het 
Restaurant: 

“De Hofkaemer” met zijn streekgerechten. (Zie Horeca+wijzer.) 

Bergeijk kent veel B&B overnachtings mogelijkheden, campings, enz. net als 
veel andere Kempendorpen. Naast fiets is de gemeente Bergeijk een van 
Nederlands aantrekkelijkste Wandelgemeente en is tevens tot groenste 
gemeente uitgeroepen (2012). 

Men vertrekt hier rechtdoor over het plein, langs de Kerk en verlaat het Hof richting FKP 
87 (25 oude kaart). Direct voor FKP 87 vindt u; 

“Nijhofvee-Vleeshandel” (Zie Smaak-Boerderijwijzer.) 

Bij FKP 87 gaat men linksaf naar FKP 25 daarna richting FKP 226(B). Bij de grenspaal 
gaat men over de Keersop rechtdoor via de FKP-centrumroute Luyksgestel, (Waar u langs 
de Kraaienpoot,Kiosk en het Teutenbeeld komt.) na de kerk komt u op de route bij; 

“De Grenswachter met Bakkerrijmuseum” met zijn winkel , waar men nog oud 
nederlands snoep kan kopen. (Zie Museumwijzer.) Luyksgestel was even 200 jaar geleden 
een voormalig Belgisch dorp, maar is door een ruil met Lommel weer Nederlands 
geworden! Hier in dit Museum kan men zelf nog een eigen broodje bakken in een 
houtoven uit 1850, en ook de winkel is nog van die tijd. 

Hier rechtsaf de route vervolgen tot aan de Kapel hier verlaat men even het FKPN* door 
deze Kappellerweg tot het einde te vervolgen. Hier gaat men rechtsaf en blijft men deze 
voorrangsweg met de bocht mee vervolgen tot na de Honsbosserdijk waar men rechts bij; 

“Boerderij Hospel” komt om fruit voor onderweg in te slaan. (Zie Smaak-
Boerderijwijzer.) 

Hier vertrekt men weer linksaf, terug naar het punt waar we de weg weer moeten 
oversteken, hier in de bocht gaan we linksaf richting de oude Shop (met Kerst is dit een 
Kerststal) tot FKP 24 .# Hier gaat men rechtsaf naar FKP 20 en langs de Bedevaartplaats 
Weebosch naar FKP 19 en daar richting FKP 18 tot punt 9 op de FKPN-Kaart hier kan 
weer voor de inwendige mens gezorgd worden bij: 

“D’n Herberg”  (Zie Horeca+wijzer.) 



Bij vertrek hier linksaf om direct daarna op de T-kruising (Witrijt) rechtsaf te gaan * 
rechtdoor naar FKP 11 # en 9 hier via de FKP-centrumroute Eersel naar FKP 6 te 
gaan.In het centrum voor het Kiosk links bent u bij:                                                                           
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“  Hotel Restaurant De Bengel Eersel” Met zijn gezellig terras aan het plein en in de 
tuin.  (Zie Horeca-wijzer. Met achter het Kiosk het Oude Raadhuis en de VVV er naast.                                                                                                                                             

We vertrekken rechtsaf in zuidelijke richting, maar verlaten de Markt aan de linkerzijde 
en volgen de FKP-centrumroute weer (langs gemeentehuis, kapel en kerk.) naar FKP 6 
waar de: 

“ ’t  Rundal” is met zijn “Varkensmuseum” en Activiteiten boerderij. (Zie de 
Museum- en Boerderijwijzer.) 

Na het oversteken bij FKP 6 nemen we de richting naar FKP 7 maar bij de kruising met 
de hoofdweg, steken we over, (Pas op) en volgen deze linksaf * tot de rotonde. We gaan 
hier rechtsaf om deze weg te vervolgen tot het einde op de T-kruising Hier gaat men 
linksaf tot de volgende T-kruising en gaan rechtsaf # en volgen hier het FKPN weer 
richting FKP 39 tot we bij no 46 aankomen op de FKPN-kaart hier komt u alles te weten 
over kaas, enz. Hier is: 

“ De Ruurhoeve” (Zie de Boerderijwijzer.) 

Hier vertrekken we linksaf weer terug en gaan rechtdoor bij de weg waar we uit zijn 
gekomen* en haken verderop rechtsaf weer in op het FKPN # om naar FKP 13 te gaan. 
Hier gaat men rechtsaf richting FKP 14, maar eerst komen aan bij; 

“Boerderijwinkel De Hooiberg” Boerderijwinkel met Camping op deze Bredaseweg 
20. (Zie Smaak-Boerderijenwijzer.) 

Ook de Doe Boerderij “De Hooiberg” is hier naast op Bredasebaan 18 te vinden. En 100m 
verder is links de Kinderspeelboerderij “De Hooiberg”.Na deze bezoeken gaat men weer in 
de zelfde richting verder maar op de volgende kruising verlaat men rechtdoor de FKP-
route *. Men gaat hier langs het sportveld “De Arkduif” tot aan de T-kruising 
Leemskuilen. Hier rechtsaf en direct weer linksaf de Berschotten in en via de autosluis 
het industrieterrein op. Hier gaan we schuin links oversteken naar de Hallenweg en gaan 
in westelijke richting het industrieterrein over, om na dit terrein deze tot het einde te 
volgen. Verderop aan deze weg is linksaf de doodlopende De Strook weg, hier vindt men 
links de: 

“Hertenhoeve de Voort” Hier is dan ook hertenvlees te koop. (Zie Smaak-
Boerderijwijzer.) 

Na bezoek gaan we linksaf  hier de Kleine Hoeve weg verder vervolgen tot de T-kruising 
hier rechtsaf en direct weer linksaf # om hier de FKP-route weer op te pakken naar FKP 
14. Via de Langendijk, FKP 14 is bij de Brandtoren met zijn Outdoor terrein en er 
tegenover is de Taverne d’n Oude Brandtoren en de Bijentuin Reusel van “Sint 
Ambrosius”. We gaan hier rechtdoor verder naar FKP 15 maar eerst komt men voor het 
vennetje een Januskop tegen. Lees de teksten want dit kent men in het groot ook bij 
Langres (Fr), alleen stroomt daar het water naar de Middelandsezee of naar de Noordzee! 
Van FKP 15 gaat men naar FKP 92, hier rechtsaf naar FKP 60 en 56 en verder richting 



FKP 96. Maar men gaat eerst via de Hooge-Mierde centrumroutebordje rechtdoor naar de 
Kerk van Hooge Mierde, hier vindt aan de linkerzijde; 

“De Bewogen Jaren 1939-1950” (Zie Museumwijzer.) 

                                                                                                                                              6 

Na bezoek hier en bij het “De Beijenkorf” met terras gaat u verder via de zelfde weg terug 
om de route richting FKP 96 daar weer op te pakken. We gaan verder via de volgende 
FKP 96, 94, 93, 98 en na FKP 99 richting FKP 47. Maar voor de Hoofdweg*   

blijven we rechtsaf de weg volgen en na buurtschap “Groenstraat” gaan we hier linksaf # 
het FKPN weer volgen FKP 48 net voor dit FKP is rechts in de Horecazaak het Andreas 
Schotel Museum gevestigd. Van FKP 48 gaan we naar FKP 1 richting FKP 38 Op het 
punt waar de route linksaf gaat nemen we de FKP-cenrtumroute naar het centrum van 
Hilvarenbeek. En daar komen we eerst via de Koestraat en Vrijthof links op de hoek 
langs: 

“Museumbrouwerij De Roos” (Zie Brouwerijwijzer.) Een van de Acht musea in het 
Museumdorp Hilvarenbeek met er vlakbij het VVV-Kantoor voor in de Paardenstraat. 

Via de Paardenstraat nemen we de FKP-centrumroute weer op in Oostelijke richting om 
naar FKP 5 en 6 te gaan. Bij FKP 6 gaan we richting FKP 83, dus steken we het kanaal 
over maar dan verlaten we rechtdoor de FKP-route * en houden richting Moergestel aan. 
Hier komen we langs het adres op Heuvelstraat 6 waar men met een groep terecht kan, 
door eerst vooraf een afspraak te maken. 

“Reuzenbieren” (Zie Brouwerijflyer.) 

Einde Heuvelstraat op T-Kruissing rechtsaf blijven fietsen # tot men voor FKP 10 weer op 
het FKPN komt. Hier gaan we via FKP 4, 7 naar FKP 8. Hier begint het arrangement van 
Brouwerij Kroon, bij deze Spoordonkse Watermolen. Wij gaan verder van FKP 8, 9 naar  
richting FKP 21 maar eerst bezoeken het terras direct na FKP 9 over de Reusel van 
Activiteiten Boerderij en: 

“ Educatieve Visvijverkwekerij De Stroom” (Zie Boerderijwijzer.) 

Bij vertrek gaan we weer rechtsaf verder naar FKP 21 en richting FKP 16. Maar op de 
Oude Grintweg nemen we de tweede weg rechtsaf * De Fransman, deze gaat verderop 
over in de Mortelsgraaf. Einde deze straat gaat men op deze kruising rechtsaf # om hier 
via de Piekenhoek-Hagelaarweg de FKPN weer te volgen richting FKP 13. Maar nog voor 
het fietspad rechtsaf vindt u de Activiteiten Boerderij en: 

“Logeerboerderij De Hagelaar”  (Zie Boerderijwijzer.) 

Men vertrekt weer linksaf en komt daarna  langs twee mooie Buurtschappen met elk een 
Kapel, namelijk de St.Anna en St. Antonius-kapel. Op de Straten weg gaan we de 1e weg 
rechtsaf * de Montfortlaan in die over gaat in de Oude Bestseweg, tot de T-Kruising met 
de Raffendonkstraat, hier links en einde rechtsaf deze hoofdweg blijven volgen en ook na 
de rotonde gaat men via # de Rijkesluisstraat rechtdoor tot de Markt. Hier gaat men 
direct rechtsaf om achter de kerk het VVV en het Museum te vinden: 



“De Vierkwartieren” (Zie Museumwijzer.) 

Hierna weer terug naar de Markt om aan de overkant in de linkerhoek de Koestraat in te 
gaan richting FKP 23 maar hier vindt men eerst op no 20;                                                  

“  De Kroon” Museumbierbrouwerij Oirschots Bier. (Zie Museumwijzer, alleen op 
afspraak.)                                                                                                                                7 

Koestraat gaat over in Heuvelstraat, bij viaduct  gaat men linksaf, langs en over het 
kanaal * de Beerse en Beerschotseweg tot over de Kempenweg volgen, hier een stukje 
linksaf, om dan rechtsaf de Verkeersarme Wintelresedijk te volgen (2,5km) tot op de 
Oirschotsedijk waar men op de T-Kruising het terras vindt van:                              

“Restaurant D’n Hut” met binnen en buiten speelplaats voor kinderen.(Zie 
Horecawijzer.”) 

# Hier vertrekt men in westelijke richting via deze Rouwven weg naar FKP 49, 30 
(Schuilhut) richting FKP 32 om voor dit FKP linksaf via de FKP-centrumroute Vessem 
richting FKP 35 te gaan. Maar eerst komt men hier op het terras van: 

“De Gouden Leeuw” (Zie Horecawijzer.) Hier bij deze Brouwerij/Hotel/Restaurant “De 
Gouden Leeuw” moet men het eigen gebrouwen bier zeker proeven. 

Vanaf hier verder richting FKP 35 maar achter de Kapel * gaan we rechtdoor het FKPN. 
Tot we op de volgende kruising # rechtdoor weer de richting van FKP 40 weer oppakken. 
Maar op de volgende kruising ziet men aan de overkant het terras van: 

“t Geitenboerke” (Zie Boerderijwijzer.) Met winkel en restaurant. 

Hierna gaan we terug naar de kruising om de weg te vervolgen richting FKP 40 en 41. 
Maar  voor FKP 40 komt men langs het Pappegaaienpark en de Molen: 

“Sint Jan molen” (Zie Molenwijzer.) Met molenbouwer de Jongh en de Oerse 
Molenbakker. 

Vertrek naar FKP 40 en 41 in Oerle, hier gaat men rechtdoor richting FKP 18 maar na 
550m gaat men hier niet linksaf, maar verlaat men rechtdoor * de FKP-route. Om hier 
deze oude weg richting Zeelst te fietsen door ook in de Woonwijk via de fietspaden deze 
richting tot de rotonde te blijven volgen. Hier gaat men via deze rotonde 100m linksaf, om 
daar het fietspad # rechtsaf  te nemen om hier weer de FKPN-route richting FKP 18 
onder de grote rotonde door te vervolgen. Bij FKP 18 gaat men rechtsaf (u ziet hier de 
Zeelster Kerk), hier neemt men dan de eerste weg linksaf * De Trog die men rechtsaf blijft 
volgen tot men linksaf De Strook in kan en deze dan linksaf volgen tot u tegen: 

“ ’t  Oude Slot ” aan kijkt, met zijn prachtige slotgracht. (Zie Museumwijzer.) 

Als u via de Poort rechtdoor het Slot verlaat via de Hemelrijken, hier rechtsaf de 
Kruisstraat op tot de T-kruising. Hier weer rechtsaf # en bij FKP 18 naar 16, 15 hier 
richting FKP 91 maar voor de tunnel gaat men rechtsaf *. Om hier bij het volgend viaduct 
linksaf te gaan langs het Evaluon met klokkentoren met op de rotonde “De Naald” hier 
gaat men rechtdoor tot na de verkeerslichten van de Schootsestraat. Hier voorbij nemen 
we de 1e straat linksaf naar het Klokgebouw hier is een 2e vestiging van de: 



“Kunstruimte MU” gevestigd. (Zie Museumwijzer) 1e vestiging op Emmasingel no 20. 

Hier voor het spoor gaan we rechtsaf en blijven het spoor via deze weg volgen tot aan de 
verkeerslichten achter het PSV-stadion, hier gaan we linksaf onder het spoor door. 
Daarna houden we rechts aan tot we weer bij FKP 96 zijn en via 97 houden we de richting 
FKP 98 aan tot na de Dommel (Hier op het huidige TUE-terrein stond vroeger ook de 
Woenselse Watermolen aan de Dommel. Zie monument frame waterrad verder op!) Over 
de Dommel gaat men direct via fietspad rechtsaf tot na de fietstunnel langs de Dommel.                      
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Hier gaat men rechtdoor met de bocht mee naar FKP 95 bij “Huize de Laak” deze villa is 
gebouwd voor de heer Philips. # We nemen hier rechtdoor de fietsroute weer op richting 
naar FKP 99 Daar voor vindt men nog voor maar na de Berenkuil de:                                               

“Wasvenboerderij” (Zie Smaak-Boerderijwijzer.) met eigen bakkerij en restaurant! 

Hier gaat men na bezoek, dus weer rechtsaf verder naar FKP 99 hier gaat men richting 
FKP 81. Maar na de brug over de Kleine Dommel is rechts de:                        

“Opwettense Watermolen” (Zie de Molenwijzer.) Molen, Restaurant en Park. 

We vertrekken 2x rechtsaf om de centrumroute te volgen tot de Geldropseweg * .(Men kan 
hier ook even linksaf gaan om nog meer over van Gogh te weten. Want namelijk door deze 
centrum FKP-route tot het pand “ Vincentre Berg 20” te volgen kan men hier alles te 
weten komen. Hier gaan we weer rechtsaf de FKP-netwerk even verlaten, tot na het 
viaduct en voor de rotonde we weer rechtsaf # het FKP-netwerk weer volgen naar de FKP 
68, 75, 77, 85 richting FKP 86. Tussen deze twee FKP komen we eerst langs het: 

“Kasteel Geldrop” ( Zie Museumwijzer.) 

Na het verlaten van de kasteeltuin en oversteken gaat men linksaf tot de verkeerslichten, 
hier gaat men rechtsaf (Johan Peijnenburgweg) * tot de volgend verkeerslichten. Hier 
rechtsaf (Sluisstraat) tot direct na de Kleine Dommel rechtsaf het P-terrein op om: 

“Het Weverijmuseum Geldrop” te kunnen bezoeken dit draaide vroeger op 
Waterkracht. Zie binnen het Waterrad. (Zie Museumwijzer.) 

Vanaf vertrek P-terrein rechtsaf via de Molenstraat- Langstraat en Bogerdeind tot na het 
ziekenhuis rechtsaf via de Laarstraat naar de Parallelweg te gaan. Hier deze weg rechtsaf 
langs het spoor volgen tot rechtsaf de Eindhovenseweg op. Deze bij de eerste weg linksaf 
weer te verlaten om via deze Hulsterweg en * Hulst weer bij FKP 77 uit te komen, hier 
volgen we linksaf langs het kanaal en achter de DAF-fabrieken door naar FKP 94. Maar 
250m voor het FKP 94 ziet men bij de ophaalburg rechts het: 

“DAF Museum” (Zie Museumwijzer.) 

Hierna gaan we rechtsaf weer verder naar FKP 94, hier na de kruising achter de Kapel en 
Paterskerk stond vroeger een klooster * We gaan hier rechtdoor tot de verkeerslichten. 
(Hier stond vroeger aan de overkant Kasteel Eindhoven.) Hier rechtsaf tot de tweede 
verkeerslichten, waar we rechtsaf bij het Station Eindhoven te eindigen.# 



Wij “Vrienden van DE KEMPEN” hopen dat u genoten heeft van deze fietsroute en 
graag tot ziens met familie of bedrijf op een van deze locaties. HOUDOE! 

Dit is een mooie tocht van 250 km om in meerdere dagen te doen, zie hier voor 
overnachtingen de site Hotels (Hotel De Bengel te Eersel en de Gouden Leeuw in Vessem 
zijn zeer centraal op deze route!), B&B / Mini-Campings. Maar ook de site van Parken en 
Groepsaccomodaties in: “DE KEMPEN” Noord-Brabant (Nederland) 

 

                                     De Vrienden van De Kempen.                                         
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