
 

 
 

Fietsroute Regioroute Brabantse Kempen – Lus Zuid 
Ontdek een streek vol prachtige natuur en mooie dorpen 
Bergeijk, Witrijt, Grenspark De Kempen en Weebosch 

 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 42 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 fi etsknooppuntennetwerk. 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 

H.  De Keizer eten & drinken, Postelseweg 88, Eersel 

I.  De Oude Belg, Kleine Witrijt 3b, Weebosch 

J.  SBP Outdoor / D’n Herberg, Witrijtseweg 15, Bergeijk 

K.  Café Dennenlucht, Witrijt 28, Bergeijk 

L.  Tuinterras Kapellerhof, Kapelweg 21, Bergeijk 

M.  Feestcafé de Flier, Weebosch 78, Bergeijk 

N.  Streekrestaurant de Hofkaemer, Hof 18, Bergeijk 

 

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 L. 

 

2. Na 130 meter L (richting ‘Centrum’). 

3. Neem de eerste weg R (Nieuwstraat). Volg KP 88. 

4. Na KP 88 fiets je richting KP 6. Op de kruising met de Broekstraat L (KP 6 gaat hier R). 

5. Aan het eind R (Boksheidsedijk). 

6. Neem de derde weg L (Rosheuvel). Let op: de eerste weg L heet ook Rosheuvel. 

7. Aan het eind L op het fietspad langs de weg (Postelseweg). Na 1 km ligt De Keizer eten & 

drinken (H) aan je linkerhand (bij Recreatiepark TerSpegelt). 

8. Verlaat De Keizer eten & drinken en ga L op het fietspad langs de weg. Na 400 meter ben je 

bij KP 9. Volg KP 11. 

9. Na KP 11 volg je KP 19. 

10. Na KP 19 fi ets je richting KP 18. Neem de eerste asfaltweg R (Kleine Witrijt). Na 300 

meter ben je bij Landschapsakker De Oude Belg (I). 

11. Verlaat Landschapsakker De Oude Belg in de richting van waar je bent gekomen. Aan het 

eind R. Fiets richting KP 18. 

12. Na 500 meter ligt SBP Outdoor / D’n Herberg (J) aan je linkerhand. 

13. Verlaat SBP Outdoor / D’n Herberg en ga L. Volg KP 18. 

14. Bij KP 18 ligt Café Dennenlucht (K). Verlaat Café Dennenlucht en volg KP 22. 

15. Na KP 22 volg je KP 23. 

16. Na KP 23 fi ets je richting KP 76. Vlak vóór KP 76 ligt Tuinterras Kapellerhof (L) aan je 

linkerhand. 

17. Verlaat Tuinterras Kapellerhof en ga L. Na KP 76 volg je KP 232. 

18. Na KP 232 volg je KP 231. 

19. Na KP 231 volg je KP 24. 



 

20. Na KP 24 volg je KP 20. 

21. Na KP 20 fi ets je richting KP 21. Na 100 meter ligt Feestcafé de Flier (M) aan de 

linkerhand. 

22. Verlaat Feestcafé de Flier en ga L. Volg KP 21. Na KP 21 volg je KP 87. 

 

23. Na KP 87 fi ets je richting KP 86. Op het plein in Bergeijk (Hof) fiets je rechtdoor, tussen 

de kiosk en de kerk door. Voor je ligt Streekrestaurant De Hofkaemer (N). 

24. Verlaat Streekrestaurant De Hofkaemer en ga L langs de achterzijde van de kerk. 

25. Neem de eerste weg L (Kerkstraat). 

26. Neem de derde weg L (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 

 

H. De Keizer eten & drinken 

Postelseweg 88 Eersel · 0497 512016 · www.dekeizereersel.nl 

Vanaf winter 2013/2014 bent u van harte welkom bij De Keizer eten & drinken. Voor koffie met 

huisgemaakte taart of heerlijke wijnen en bieren. Onze kaart bestaat uit kleine gerechten, 

lunch- en hoofdgerechten. In een relaxte ambiance lekker eten en drinken, zowel binnen als 

buiten op het terras. Laat u verrassen! Geopend: zie website 

 

I. De Oude Belg 

Kleine Witrijt 3b Weebosch · 06 83098988 · www.deoudebelg.nl 

Landschapsakker De Oude Belg is een plek waar mens en natuur in harmonie samengaan. Er is 

een landschapscamping en een lunchcafé annex petit-restaurant, die tevens dienen als 

leerwerkbedrijf voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychische 

aandoening. Geopend: di t/m zo vanaf 11.00 

 

J. SBP Outdoor / D’n Herberg 

Witrijtseweg 15 Bergeijk · 0497 514698 · www.sbp.nl | www.dnherberg.nl 

De ideale aanlegplaats voor fi etsers en wandelaars. Rust, natuur, gastvrijheid, ouderwetse 

gemoedelijkheid en ouderwetse prijzen. Oplaadpunt elektrische fiets. Kom eens pizza bakken 

in onze gezellige serre met hout gestookte ovens. Verhuur vakantiehuisjes en familiehuizen. 

Startpunt Beleefpad Bergeijk. Geopend: di t/m zo vanaf 10.00 

http://www.desigarenmaker.eu/
http://www.eichamuseum.nl/
http://www.dekeizereersel.nl/
http://www.deoudebelg.nl/
http://www.dnherberg.nl/


 

K. Café Dennenlucht 

Witrijt 28 Bergeijk · 0497 383680 · www.cafedennenlucht.nl 

Een gezellig café/terras voor jong en oud waar u kunt vertoeven in een gezellige ambiance. 

Het café ligt midden tussen de fiets-, wandel- en ruiterpaden en beschikt over vier 

oplaadpunten. Geopend: zomer di t/m zo; winter wo, vr, za, zo 

 

L. Tuinterras Kapellerhof 

Kapelweg 21 Bergeijk · 0497 512603 · www.kapellerhof.nl 

Midden in het Kempische boerenland vindt men Tuinterras Kapellerhof. Geniet van de 

prachtige rozentuin, de beeldenexpositie en de kleurrijke schilderijen. U kunt hier lekker eten 

en drinken. Bij minder goed weer is het heerlijk toeven in de binnenplaats. 

Geopend: di t/m zo 

 

M. Feestcafé de Flier 

Weebosch 78 Bergeijk · 0497 542635 

Bergeijk is een echt fietsparadijs. Het bestaat voor een groot deel uit bossen, heide en vennen. 

In dorpje Weebosch bevindt zich Feestcafé de Flier, met een klein maar gezellig friettentje en 

een mooi terras. Uitzicht op de monumentale kerk. Geopend: wo/vr/za/zo 11.00-20.00 

 

N. Streekrestaurant de Hofkaemer 

Hof 18 Bergeijk · 0497 571396 · www.streekrestaurant.nl 

U gaat genieten van streekproducten in een gemoedelijke huiselijke Kempisch Bourgondische 

sfeer. Marnetta maakt van streekproducten op eigentijdse wijze overheerlijke gerechten. Ons 

driegangen keuze Teutenmenu wisselt maandelijks. De menukaart wisselt om de drie maanden. 

Wij werken met seizoen producten zoals asperges en wild. Verse en dus gezonde producten. 

Geopend: zie website 

 

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.cafedennenlucht.nl/
http://www.kapellerhof.nl/
http://www.streekrestaurant.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

