
 

 
 

Fietsroute Regioroute Brabantse Kempen – Lus Noord 
Ontdek een streek vol prachtige natuur en mooie dorpen 
Bergeijk, Eersel, Hoogeloon, Knegsel, Steensel en Westerhoven 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 39 km 

 

De Kempen is een streek in het zuiden van Noord-Brabant met mooie dorpen en een 

afwisselend landschap van akkers en bossen. Hier kan heerlijk worden gefietst, terwijl het 

eeuwenlang een gebied was waar je niet voor je plezier kwam. Kleine boeren moesten 

ploeteren om op de arme zandgronden het hoofd boven water te houden. Dit maakte het 

verleidelijk om na de afscheiding van België met smokkelen wat bij te verdienen. Toch heerste 

er ook een handelsgeest. Handelaren, zogenaamde teuten, maakten lange reizen om hun waar 

aan de man te brengen om vervolgens weer terug te keren naar hun dorpen in de Kempen. 

 

Tegenwoordig staan de Kempen bekend als een streek waar prachtig kan worden gefietst. 

Bossen, beken, heidevelden, akkers en pittoreske dorpen wisselen elkaar af. De Kempenaren 

ontvangen je met Brabants-bourgondische gastvrijheid. Maak kennis met een streek vol 

prachtige natuur en interessante verhalen. 

 

Fietsknooppunten 

Deze fietsroute maakt deels gebruik van het fietsknooppuntennetwerk. Je volgt de groen-witte 

bordjes met het nummer van het knooppunt. Bij het knooppunt volg je weer een ander 

nummer naar het volgende knooppunt. Zie je even geen groen-wit bordje met een nummer 

staan, blijf de weg dan gewoon volgen. 

 

Starten en pauzeren 

A. Museum De Sigarenmaker/Eicha Museum (Teutenhuis), Domineestraat 8a, Bergeijk 

B.  Lief & Laaf, Riethovensedijk 20, Bergeijk 

C.  Varkensmuseum ’t Rundal, Schadewijk 23, Eersel (alleen pauzeren) 

D.  De Tinteltuin, Hoogstraat 5, Eersel 

E.  Café-zaal D´n Bakker, Hoofdstraat 10, Hoogeloon 

F.  Dinee Café De Kempen, Het Groen 14, Knegsel 

G.  Café-zaal ´t Centrum, Dorpsstraat 26, Westerhoven 

 

De routebrochure van deze fietsroute is verkrijgbaar bij alle start- en pauzeplaatsen. 

 

 



 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt  

 

1. Verlaat Bezoekerscentrum Teutenhuis (A) en ga R richting het kerkje. Aan het eind van de 

weg R. 

 

2. Neem de eerste weg L (Riethovensedijk). Fiets richting KP 6. Na 450 meter ligt Lief & Laaf 

(B) (onderdeel van Rietveld & Ruys) aan je rechterhand. 

3. Verlaat Lief & Laaf en ga aan het eind van de oprit R. Volg KP 6. 

4. Vlak vóór KP 6 ligt Varkensmuseum ’t Rundal (C) aan je linkerhand. 

5. Verlaat Varkensmuseum ’t Rundal en ga L. Fiets richting KP 88. 

6. Na de rotonde kom je bij een Y-splitsing. Houd hier R aan (Hoogstraat). Na 300 meter ligt De 

Tinteltuin (D) aan je linker hand. 

7. Verlaat De Tinteltuin en ga L. Volg de groen-witte bordjes ‘Centrum’. 

8. Volg in het centrum van Eersel de groen-witte bordjes ‘Fietsroutenetwerk’ richting KP 10. 

Let op: ‘10’ staat niet op alle bordjes vermeld. 

9. Na KP 10 volg je KP 39. 

10. Na KP 39 fiets je richting KP 34. Na 500 meter ligt Café D’n Bakker (E) aan je rechterhand. 

11. Verlaat Café D’n Bakker en ga R. Neem de eerste weg R (richting Knegsel). 

12. Volg deze weg helemaal tot het eind (4,6 km). Ga daar R (Vessemseweg). 

13. Volg de groen-witte bordjes ‘Centrum’. In Knegsel ligt Dinee Café De Kempen (F) aan je 

rechterhand. 

14. Verlaat Dinee Café De Kempen en ga R. Fiets richting Steensel. 

15. Je fietst Steensel binnen. Volg KP 7. 

16. Na KP 7 volg je KP 3. 

17. Na KP 3 volg je KP 4. 

18. Na KP 4 fiets je richting KP 5. Na 200 meter ligt Café ’t Centrum (G) aan je rechterhand. 

19. Verlaat Café ’t Centrum en ga R. Volg KP 5. 



 

20. Na KP 5 fiets je richting KP 85. Neem na het oversteken van de rotonde de eerste weg L en 

ga direct R (Kerkstraat). 

21. Houd R aan en ga aan het eind R. 

22. Neem de eerste weg R (Domineestraat). Bezoekerscentrum Teutenhuis (A) ligt na 150 

meter aan je rechterhand. Lees verder bij punt 1 om de route te vervolgen. 

 

 

Starten en pauzeren  

A. Museum De Sigarenmaker & Eicha Museum 

Domineestraat 8a Bergeijk · 0497 558583 · www.desigarenmaker.eu | www.eichamuseum.nl 

· Museum De Sigarenmaker: het oude ambacht van het handmatig sigaren maken wordt hier 

levend gehouden. 

· Eicha Museum: Archeologisch museum voor de Brabantse Kempen. In de vernieuwde 

opstelling komt het verleden van Bergeijk en de Kempen op interactieve wijze tot leven. 

Geopend: ma t/m za 13.00-16.30 

 

B. Lief & Laaf 

Riethovensedijk 20 Bergeijk · 0497 336902 · www.rietveldenruys.nl  

Gevestigd in Rijksmonument De Ploeg; een fantastische fabriekssetting. In de loungeruimte kun 

je liggend je consumptie gebruiken! Wifi en lectuur aanwezig. High Tea op aanvraag mogelijk 

in combinatie met een rondleiding door fabriek & park. Geopend: wo t/m zo van 13.00-17.00 

 

C. Varkensmuseum ’t Rundal (alleen pauzeren) 

Schadewijk 23 Eersel · 0497 516391 · www.kijkboerderij.nl | www.varkensmuseum.nl  

Op onze Kijk-Speelboerderij is veel te beleven met de varkens, biggen, paarden en zeldzame 

huisdierrassen. In het Nationaal Varkensmuseum staan 5000 varkensbeeldjes en de geschiedenis 

van het varken. Speelruimte en boerenterras aanwezig. Geopend: di, wo, za 13.00-17.00 

(tijdens vakanties ook op do/vr); Voor groepen andere tijden op afspraak. 

 

D. De Tinteltuin 

Hoogstraat 5 Eersel · 06 36443105 · www.de-tinteltuin.nl 

De Tinteltuin is een prachtig aangelegde bloementuin (gratis toegang) waar jong en oud 

welkom is. In de theeschenkerij kunt u terecht voor thee/koffie met gebak of een broodje en 

een wijntje of een glas bier. Geopend: woe t/m vr 12.00-17.00; za/zo 10.00-18.00 

 

E. Café-zaal D’n Bakker 

Hoofdstraat 10 Hoogeloon · 0497 785713 · www.denbakkerhoogeloon.nl 

Ons (fiets)café is een fi jne plek om samen te komen. De kinderen kunnen zich vermaken in 

onze tuin. Wij nodigen u uit om appeltaart uit eigen keuken te komen proeven. Of iets anders 

lekkers? Geopend: apr t/m sep dagelijks vanaf 10.00, di gesloten 

 

 

 

 

http://www.desigarenmaker.eu/
http://www.eichamuseum.nl/
http://www.rietveldenruys.nl/
http://www.varkensmuseum.nl/
http://www.de-tinteltuin.nl/
http://www.denbakkerhoogeloon.nl/


 

F. Dinee Café De Kempen 

Het Groen 14 Knegsel · 040 2055032 · www.dineecafedekempen.nl 

In ons bedrijf gaan Brabantse gemoedelijkheid en gastvrijheid samen met een uitstekende 

service en kwaliteit. U bent van harte welkom voor een drankje, een hapje of voor een geheel 

verzorgd arrangement. Wij beschikken over meerdere elektrische oplaadpunten. 

Geopend: dagelijks vanaf 10.00 (keuken 11.00-21.00) 

 

G. Café-zaal ’t Centrum 

Dorpsstraat 26 Westerhoven · 040 2015894 | 06 38461108 · www.centrumwesterhoven.nl 

Wij hebben een gezellig Brabants cafeetje met een mooi terras en een feestzaal. Voor de 

kinderen is er een speeltuin aanwezig aan de achterzijde waar ze heerlijk kunnen ravotten. 

Geopend: dagelijks 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.dineecafedekempen.nl/
http://www.centrumwesterhoven.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

