CULINAIRE FIETSTOCHT “LEKKER RONDJE VELDHOVEN”
● Vertrek vanuit Restaurant ‘t Witven (met de rug ernaar toe) rechtsaf naar
knooppunt 25
(0 km)
● knooppunt 43 - 42. Bij 42 bocht om naar rechts = “Oeienboschdijk”.
● knooppunt 63 - 86 (= “Knegselseweg”) - 88
● Bij knooppunt 88 om het pleintje heen, 1e straat rechts (= richting Wintelre) =
“Zandoerleseweg”.
● Deze weg volgen tot Vakantiepark Molenvelden. Hier zit Boscafe Molenvelden.
● Vertrek vanuit Boscafe Molenvelden (met de rug ernaar toe) rechtsaf. (12 km)
Dit is het gehucht Zandoerle en links is Restaurant ‘t Zand.
● Vertrek vanuit Restaurant ‘t Zand (met de rug ernaar toe) linksaf. (0,5 km)
● Daarna 1e weg links en vervolgens 1e weg rechts. Hier zit aan de linkerkant
Gasterij ‘t Dorpsgenot.
(0,5 km)
● Vertrek vanuit Gasterij ‘t Dorpsgenot (met de rug naar de ingang) linksaf naar
knooppunt 38 = “Toterfout”, vervolgens “Weyerseweg” en “Hoogeloonsedijk”.
● Daarna knooppunt 35 (= “Mr. de la Courtlaan”)
● Vervolgens knooppunt 53 (=”Maaskant”)
LET OP!!! Fietspad in het bos nemen = linkse verharde zandpad
● Uit het bos knooppunt 37 (gaat naar Wintelre)
● Vervolgens knooppunt 36-48-4
● Bij knooppunt 4 rechts (= “Luchthavenweg”) Hier zit Tulip Inn Eindhoven Airport.
● Vertrek vanuit Tulip Inn Eindhoven Airport (met de rug naar de ingang) links
terug naar knooppunt 4
(16 km)
● Daarna knooppunt 16. Bij de 2de brug het water over: het fietspad buigt naar
rechts = straat “Zandkasteel”. Na 200 m is links Lunchroom Echt Welschap.
● Vertrek vanuit Lunchroom Echt Welschap (met de rug naar de ingang) rechtsaf
weer terug het water over.
(3,5 km)
● Vervolgens rechts knooppunt 16.
● Daarna knooppunt 18 tot aan de rotonde. Bij de rotonde links aanhouden(=tegen
de richting in) en vervolgens links het fietspad op.
● Dit fietspad volgen tot aan de rotonde en dan rechtsaf de “Kruisstraat” in.
● 3de straat rechts (= “Hemelrijken”) = Museum ‘t Oude Slot.
● Vertrek vanuit Museum ‘t Oude Slot, terug naar de “Kruisstraat”, rechtsaf.
(3,5km)

● In de bocht naar rechts, linksaf de oprit op (= “Kruisstraat”) richting knooppunt
22. Dit is de straat “Heuvel”.
● Na het pleintje knooppunt 22 verder volgen = einde weg rechtsaf.
● Bij de rotonde rechtdoor en de weg oversteken bij naambordje Meiveld (ter
hoogte van het politie-buro).
● Dit is het City-Centrum met meteen parkeergelegenheid voor de fiets.
● Rechts om de hoek zit D’n Burgemister en aan de overkant daarvan Jamin.
(1,5 km)
● De route vervolgen door rechtsaf te slaan (niet de straat over) en bij de rotonde
naar rechts te gaan.
● Daarna bij de 3de rotonde linksaf ( =”Hagendorenseweg).
● Bij de volgende rotonde rechtdoor: de weg gaat over in “Julianastraat”.
● Het fietspad volgen en buigt wat naar rechts (= voor het bushokje)
● Na 20 m zit aan de linkerkant Lunchroom Bij Puur.
● Vertrek vanuit Lunchroom Bij Puur (= met de rug naar het gebouw met nr.
1131) naar links.
(1,5 km)
● Einde weg rechtsaf = “Provincialeweg”.
● Bij het kruispunt rechtdoor.
● Bij de rotonde rechtdoor; de weg gaat over in de “Dorpstraat”.
● De Dorpstraat rechtdoor blijven fietsen totdat deze afbuigt naar links (= bij de
kerk); hier rechtsaf de winkelstraat de “Kromstraat” in.
● Einde winkelstraat rechts op Kromstraat nr.40 a = Klijn Kooke.
(3,1km)
● Vertrek vanuit Klijn Kooke Lunch & Koffieleuten links de straat “Plank” in.
● Rechtdoor. Na 2de rotonde rechtdoor, fietspad blijven volgen met bocht mee
naar links. In de volgende bocht naar rechts de straat oversteken. Daar zit op
“Heerseweg” 49 Speellandschap de Heiberg.
● Vertrek vanuit Speellandschap de Heiberg links de “Heerseweg” op. Fietspad
rechtdoor blijven volgen. Heerseweg gaat over in “Volmolenweg” . (1,3 km)
● Bij knooppunt 25 linksaf de Witvenseweg in.
● Fietspad volgen; na 2,5 km is links Restaurant ‘t Witven.
(2,5 km)

