Fietsroute Brabantse heerlijkheden
Rucphen
Boer-gondisch West-Brabant
Kaasboerderij Ossenblok

Café-zaal Sport

Paardenmelk, asperges steken, zijdeteelt, boerenkaas….diverse

Sinds 1980 wordt er op deze boerderij kaas gemaakt van de

Café-zaal Sport is een activiteitencentrum, waar u terecht kunt

boerenbedrijven, musea en horecabedrijven in West-Brabant

melk van eigen koeien. De kaas is gemaakt zonder conserve-

voor een compleet dag- of middagprogramma. Daarnaast is er

ontvangen u gastvrij en zetten hun deuren voor u open. Kijk

ringsmiddelen, puur natuur dus! Naast excursies is er ook de

ook de mogelijkheid om te genieten van de eigen catering.

voor meer informatie op www.boer-gondisch.nl

mogelijkheid om zelf kaas te maken en te proeven. In de boer-

Sint Antoniusstraat 40, Schijf, tel. 0165-341822

derijwinkel vindt u o.a. boerenkaas, yoghurt, vla, kwark, boter

Open: alle dagen m.u.v. woensdag

Onderstaande bedrijven zijn langs de fietsroute gevestigd:
Camping en Gasterij De Posthoorn

en bavarois. Waterstraat 13, Sprundel, tel: 0165-382380,
www.kaasboerderijossenblok.nl Open: di, wo 13-18u, do, vr

Zijdemuseum en vlindertuin De Schans

10-12u en 13-19u, za 10-16u.

Hier wordt u rondgeleid in de fascinerende wereld van zijde.
Naast het museum is er ook een theeschenkerij, winkel en

Bij Gasterij de Posthoorn kunt u terecht voor o.a. een kopje
koffie, lunch of uitgebreid diner. De luxe camping biedt zowel

Hoeve ’t Oosteind

trekkershutten als staanplaatsen voor een kort en lang verblijf.

Op deze hoeve worden meer dan 30 verschillende soorten

Pierestraat 16, Rucphen, tel. 0165-341688,

seizoensgroenten en fruit geteeld. Tijdens een rondleiding

www.campingdeposthoorn.nl Open: camping winter: alleen

door de tuinderij wordt er verteld over het groeiproces en de

geopend voor jaarplaatsen, zomer: alle dagen geopend

verschillen tussen de diverse groenten. De geteelde producten

een klimatologisch beheerste ruimte met vlinders en rupsen.
De winkel heeft in haar assortiment advocaat, wijn, mosterd,
ontbijtkoek en honing. Peter Ceelen Keetweg 1, Oud-Gastel,
tel. 0165-310095, www.zijdemuseum.com Open: 8 mei t/m 12
oktober: wo, vr, za, zo: 13-17u, verder op afspraak

Gasterij zomer: vakantieperioden: iedere dag 12.00-01.00u,

worden in de boerderijwinkel verkocht. Oosteindseweg 37,

overige perioden: vr, za, zo 12.00-01.00u, winter: zo 12.00-

Sprundel, tel. 0165-382541 Open: ma t/m vr 9.30-18.00 uur, za

19.00u.

9-16u, rondleidingen op afspraak.

Bosbessenkwekerij de Posthoorn

Vogel- en kleindieren kwekerij de Bosruiter

Bosbessen zitten boordevol vitaminen. De familie Goossens

De kwekerij beschikt over een volière van 1000 m2 met verschil-

nodigt u in het oogstseizoen uit om een kijkje te komen

lende vogelsoorten. Daarnaast heeft de Bosruiter ook een

Colofon Uitgave juni 2005. Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld door

nemen. In de boerderijwinkel kunt u verse bosbessen en bos-

dierenweide met o.a. het bekende schapenras Kerry Hill en een

Routebureau Brabant in samenwerking met ‘Boer-gondisch West-Brabant’, J. van

bessenwijn verkrijgen. Posthoorn 1, Rucphen, tel. 0165-342545.

theeschenkerij. Turfstraat 36, Sprundel, tel. 0165-382782

Open: 15 juni t/m 15 september, ma t/m za 9-17u.

Open: open vanaf april 2006: di, do 13-20u, za 10-17, april t/m

Fotografie Diversen

sept. ook op zo 10-17u

Vormgeving Van Riet Ontwerpers, ’s-Hertogenbosch

‘t Oude Platteland

Fietsend en smullend langs streekeigen bedrijven
op het Brabantse platteland

Horeca Langs de route zijn diverse horecagelegenheden gevestigd.

Gianotten
Van Piere
Adr.Heinen

www.toerismebrabant.nl

Aperen, H. Suijkerbuijk, A. Ossenblok en C. de Witte.

ISBN: 90-77721-47-9

Verbaast u zich hier over hoe mooi vroeger alles was, maar ook

Herberg-Café In den Anker

hoe arbeidsintensief. Naast vele landbouwwerktuigen en volle-

Omgeven door prachtige natuurgebieden staat de uit 1635

dig ingerichte woon- en slaapkamers uit de periode rond 1900,

stammende uitspanning Herberg Café In den Anker. Dit café

neem dan contact op met:

heeft ‘t Oude Platteland ook een prachtige siertuin met vele

met uniek interieur is de ideale plek om even uit te rusten en

Routebureau Brabant

kuipplanten. Roosendaalseweg 39, Willebrord, tel. 06-23037235

te genieten van de prachtige omgeving. Rucphenseweg 35,

of b.b.g. 0165-383168 Open: wo t/m zo 10-18u.

Zundert, tel. 076-5972615 Open: za t/m do 10-22u.

Opmerkingen
Heeft u opmerkingen over deze fietsroute,

Telefoon 013-5449696
E-mail: routebureaubrabant@bbt.nl
Internet: www.routebureaubrabant.nl

35,5 km

RA = rechtsaf RD = rechtdoor LA = linksaf ri = richting

29. Aan het einde van de weg (Rucphenseweg) steekt u eerst de weg schuin

Startpunt: Camping/Gasterij De Posthoorn (1), Pierestraat 16, Rucphen

30. Deze parallelweg komt uit op de Rucphenseweg. U steekt de weg over en

links over en gaat vervolgens RA. U fietst over parallelweg, knp 90 vindt u
na 500 m. Hier is ook Herberg-Café In den Anker (7) gevestigd.
volgt het fietspad. Rucphenseweg gaat over in Zundertseweg.
31. Na 400 m gaat u LA (Schijfse Baan). Bij de Y-splitsing gaat u LA (St.
Antoniusstraat). Na 400 m is Café-Zaal Sport (8) gevestigd.

1. U rijdt LA het fietspad op (Pierestraat).
2. Aan het einde van de straat gaat u LA (Kade, gaat over in Postbaan en dan
Posthoorn).
3. Na 800 m is Bosbessenkwekerij De Posthoorn (2) gevestigd.
4. U gaat de 2e straat RA (Keijtenburgstraat).
5. Aan het einde van de straat gaat u RA (Gebrande Hoefstraat), u volgt het
fietspad.
6. U gaat de 1e straat LA (De Brand).
7. Aan het einde van de weg gaat u RA (Heimolendreef).
8. Aan het einde van de weg gaat u RA (Gastelsebaan).
9. Aan het einde van de weg gaat u LA (knp 74 – Rucphenseweg), u volgt het
fietspad ri knp 73/ Bosschenhoofd.
Bij het viaduct over snelweg is aansluiting met de verlenging (22,5 km)
mogelijk. Lees hiervoor verder vanaf punt 35.
10. Voor snelweg gaat u RA de parallelweg op. Op nr. 39 vindt u
Streekmuseum ’t Oude Platteland (3).
11. U volgt de parallelweg tot het viaduct, hier steekt u kruispunt met
Poppestraat over.
12. U volgt de parallelweg nog 200 m en gaat vervolgens 1e straat RA
(Kenbelstraatje).
13. Bij de T-splitsing gaat u RA (Kenbelstraatje)
14. Bij de T-splitsing gaat u LA (Bremstraat), u vervolgt de weg.
15. U steekt de Dorpsstraat over en volgt de Irenestraat.
16. Aan het einde van de weg gaat u RA (Irenestraat, gaat over in
Luienhoeksestraat).
Op dit punt sluit de verlengingsroute weer aan op de hoofdroute.
17. U volgt de Luienhoeksestraat, u steekt kruispunt met Vosdonkseweg over,
Luienhoeksestraat wordt Schuurkerkstraat.
18. U steekt de St. Janstraat over en komt in de Omgangstraat, deze straat
maakt na 800 m een haakse bocht naar rechts.
19. Aan het einde van de straat gaat u LA (Vorenseindseweg), u volgt het
fietspad.
20. U gaat de 1e straat LA (Waterstraat), na 500 m is links Kaasboerderij
Ossenblok(4) gevestigd. Waterstraat gaat over in Klein Zundertseweg.
21. U gaat de 3e straat LA (Turfstraat), u volgt de weg ri knp 09.
22. U volgt de Turfstraat en steekt kruispunt met Lokkerstraat over.
23. Bij het kruispunt met Oosteindseweg gaat u RA ri knp 09 (op kruispunt
200 m RD Vogel- en kleindierenkwekerij De Bosruiter (5) en op hetzelfde
kruispunt LA na 300m Hoeve ‘t Oosteind (6).
24. Oosteindseweg gaat over in een verhard fietspad (Panhoefweg), u volgt
ri knp 86.
25. Bij knp 86 gaat u RA, u volgt het fietspad ri knp 88 en 90.
26. U komt langs De Hoef en de Pannehoef (Panhoefweg).
27. Aan het einde van het fietspad gaat u LA (Sprundelsebaan).
28. U gaat de 1e straat RA (Prof. H. v.d. Hoevenstraat), knp 88.

32. Aan het einde van de weg, bij de Y-splitsing, houdt u rechts aan
(Roosendaalsebaan). Volg het fietspad aan de linkerzijde van de weg.
33. Op splitsing volgt u Nederheidsebaan. Na 1,5 km, bij verkeersdrempel, gaat
u RA ri knp 98.
34. U volgt het verharde fietspad door het bos, het pad gaat over in Pierestraat.
U volgt dit pad tot u bij het beginpunt van de route bent.
Verlengingsroute 22,5 km. Vanaf nummer 9 in de routebeschrijving.
35. U steekt de snelweg over, ri knp 73, u volgt weg RD, bij rotonde gaat u RD.
36. Meteen over het spoor gaat u LA (Margrietstraat), Bij kruispunt met Bosschenhoofdstraat gaat u RD (Bosschenhoofdseweg), u volgt ri knp 71/ Zegge.
37. Bij Y splitsing gaat u RA (O.L.V. Straat, gaat over in Zegse
Steenweg/Zeggeweg).
38. U steekt de spoorweg over en gaat 1e weg LA (Nieuweweg).
39. U gaat de 1e weg RA (Heinsbergsestraat).
40. Aan het einde van de weg gaat u LA (Drie Weikes), u volgt ri knp 31.
41. Aan het einde van de weg gaat u LA (Kuivezand).
42. U gaat de 2e weg RA (Wildertstraat, deze gaat over in Peter Ceelen
Keetweg), ri knp 31.
43. Aan het einde van de weg is Zijdemuseum en vlindertuin De Schans
gevestigd (9).
44. Aan het einde van de weg gaat u LA, dijk omhoog (Standdaarbuitensedijk).
45. Na 500 m gaat u RA, het bruggetje over.
46. Na het bruggetje gaat u LA (Oudlandsedijk), u gaat 1e weg RA
(Bornhemweg).
47. U volgt de weg alsmaar RD (Bornhemweg gaat over in: Hemiksemstraat,
Mgr. Dr. Poelsplein, Beatrixlaan, Wilhelminaplein, Julianalaan, Pastoor
Hellemonsstraat).
48. Bij de verkeerslichten gaat u LA (Markt Oudenbosch). Markt gaat over in St.
Bernaertsstraat.
49. U steekt het spoor over, St. Bernaertsstraat gaat over in Bosschendijk.
50. Bij de rotonde gaat u RD, volgende rotonde steekt u schuin links over en u
vervolgt de Bosschendijk.
51. Na ca. 600 m, na tuincentrum de Bont, gaat u RA (Oude Antwerpsepostbaan), ri knp 75.
52. Bij Y-splitsing houdt u rechts aan ri knp 75. Net na Bosbad Hoeven steekt
u weg schuin links over, u volgt het fietspad door het bos ri knp 75
(Van Opdorpendreef).
53. Na spoorwegovergang gaat u LA (Oude Bredasepostbaan), ri knp 78.
54. U steekt kruispunt met Heistraat over en volgt Oude Bredasepostbaan.
55. Op de T-splitsing gaat u RA (De Heul), aan het einde van de weg gaat u LA
(Parallelweg).
56. U volgt het rode fietspad, 1e rode fietspad gaat u RA ri Rucphen.
57. Bovenaan gaat u RA, u steekt de snelweg over via de fietsbrug. Onderaan
afrit gaat u LA (Irenestraat).
Aansluiting met de hoofdroute.

