Fietsroutes
ANWB knooppunt 45
Het lijkt soms of schaalvergroting in de landbouw nog geen vat op het landschap heeft gehad.
Onder de rook van Eindhoven en vlak bij de Poot van Metz met zijn dagelijkse files liggen nog
enkele stukjes oud-Brabant. Wie door de gehuchten Loon, Achtereind of De Heuvel fietst, stelt zich
moeiteloos voor hoe het gebied er zo’n 200 jaar geleden uitzag. U fietst ook door de beekdalen van
de Tongelreep en de Dommel. Het zuidelijk deel van de route loopt langs het op sommige plaatsen
stille Leenderbos.
Dit knooppunt ligt op 500 meter van Herbergh ’t Loon.
U hoeft slechts de bewijzering naar ANWB-knooppunt 44 te volgen!

Tip:
Plan uw lunch bij Herbergh 't Loon! Informeer hier!
Locatie van het startpunt
Adresgegevens:
Waalre: Heikantstraat.
Naar route: ra, na 300 m knooppunt 45.
Heikantstraat
GPS coördinaten: N 51.3743 / O 5.44666 (lengte- en
breedtegraad)

Plan de route naar het startpunt
Download deze route (€ 1,30)
Tip:
...of een heerlijke trappist aan't eind!

Fietsroute Loon en Landschut
Een van de meest afwisselende fietsroutes die er in deze omgeving
te vinden is. Bossen, heidegebieden, beschermde dorpsgezichten en
natuurgebieden, boerenland, stroompjes, watermolens, vlak land en
zelfs wat geaccidenteerde stukjes, gaat u zien en beleven.

Locatie van het startpunt
Lengte 22.1 km

Start: Maxima Medisch Centrum, op de grens van Waalre met Veldhoven
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Valkenswaard, Veldhoven en Eindhoven, het
Gemeentehuis of het Waalres museum.

Tip:
Na een heerlijke fietstocht toe aan een lekker hapje?

Rietveld- en Ruysroute
De Rietveld en Ruysroute is een bewegwijzerde
fietsroute via knooppunten en loopt langs negen
Rietveld en Ruysobjecten

Architectonische hoogstandjes
In de 52 kilometer lange route fiets je langs objecten die
door de bekende architect Gerrit Rietveld ontworpen
zijn. Rietveld werkte veel samen met de evenzo
befaamde tuinarchitecten Mien Ruys. Naast de Mien
Ruystuinen zijn ook het Teutenhuis, fabriek De Ploeg, de
Bushaltes en de Rietveldklok op de route te bewonderen.

Locatie van het startpunt
Lengte 52 km, of de verkorte route, 2 maal 26 km,
Start: Het Teutenhuis in Bergeijk, bij VVV Eindhoven op het stationsplein of u kunt natuurlijk ook in
Waalre op de Markt, op ’t Loon, of bij de Volmolen beginnen. Het boekwerkje met prachtig helder
en gedetaileerd kaartmateriaal, foto’s en uitgebreide omschrijvingen van de objecten vind je in de
schappen van de VVV, of op de VVV-webshop.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Valkenswaard, Veldhoven en Eindhoven, het
Gemeentehuis of het Waalres museum.
De Rietveld en Ruysroute is een bewegwijzerde fietsroute via knooppunten en loopt langs negen
Rietveld en Ruysobjecten.

