
 

 
 

Fietsroute De Loonse en Drunense Duinen 
Fiets, geniet en verzamel de heerlijkste streekproducten 

 
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

  
 

Afstand: 43 km 

 

Deze fietsroute laat je kennismaken met de ‘smaakmakers’ van Nationaal Park De Loonse en 

Drunense Duinen: de lokale boeren, tuinders en winkeliers die hun verse producten 

rechtstreeks van het land aanbieden. Terwijl je geniet van bossen, stuifzand, beken en 

vergezichten, fiets je langs plekken waar heerlijke verse streekproducten worden aangeboden, 

zoals biologisch fruit, asperges, lamsvlees, wol producten, blauwe bessen, eieren, kaas en nog 

veel meer… Onderweg kun je pauzeren bij een aantal mooie horecagelegenheden, bedrijven 

die de streek en haar pure producten hoog in het vaandel hebben staan. Zorg dat je wat 

contant (klein)geld op zak hebt. Verder is het handig een fietstas bij je te hebben. Bij warm 

weer is een koeltas met koelelementen een aanrader. 

 

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. De Rustende Jager, Oude Bosschebaan 11, Biezenmortel 

B. Café-Speeltuin ’t Gommelen, Biezenmortelsestraat 1, Biezenmortel 

C. Hoeve de Mertel, Biezenmortelsestraat 8, Biezenmortel 

D. Boerderijwinkel Van Rijsewijk, Udenhoutseweg 17, Helvoirt 

E. Aspergekwekerij De Margriet, tegenover Margrietweg 3, Helvoirt 

F. Hotel-Herberg-Manege D’n Dries, Duinweg 65, Drunen 

G. Adriaan Pelders Tweewieler Service, Andoornstraat 1A, Waalwijk 

H. Het Droomijsje, Parkeerplaats Waalwijksebaan, Kaatsheuvel 

I. Groepsaccommodatie & Huifkarverhuur De Suikerberg, Baden Powellweg 1, Loon op Zand 

J. Natuurpoort Herberg Manege van Loon - Streekproductenrestaurant Natuurlijk! 

K. Kloosterstraat 115-119, Loon op Zand 

L. Sprankenhof, Schoorstraat 26a, Udenhout 

M. Aspergeboerderij Piet en Mieke van Iersel, Schoorstraat 63, Udenhout 

 

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

 

 



 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting 

 

1. De Rustende Jager (A) ligt bij KP 35. 

  Vertrek: → KP 95 

 

Pal tegen de droge en arme gronden van de Loonse en Drunense Duinen liggen de moerassige 

bossen en weiden van natuurgebeid De Brand. De naam van het gebied heeft te maken met het 

veen dat hier rond 1300 werd afgegraven om te worden gebruikt als brandstof. Nu is het een 

afwisselend gebied met veel bijzondere plantensoorten dat wordt beheerd door het Brabants 

Landschap. 

 

2. Café-Speeltuin ‘t Gommelen (B) ligt bij de eerste rotonde aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat ‘t Gommelen en ga L (Biezenmortelsestraat). Lees verder bij 4. 

3. Ga L op de eerste rotonde (Biezenmortelsestraat). 

 

4. Hoeve de Mertel (C) ligt na 450 m aan je RH. 

  Vertrek: Verlaat Hoeve de Mertel en ga R. 

 

5. Bij de eerste rotonde L (Zandkantseweg). 

 

6. Einde R. → KP 76 

 

7. KP 76 → KP 77. Let op: Aan het eind van De Runsvoort L (Udenhoutseweg). Blijf deze weg 

volgen. 

 

8. Boerderijwinkel Van Rijsewijk (D) ligt na 950 m aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat Boerderijwinkel Van Rijsewijk en ga L. 

9. KP 78 → KP 83 → KP 25 → KP 30 → KP 73. Aspergekwekerij De Margriet (E) ligt 1,9 km na 

KP 30 aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat De Margriet en ga L. → 73 

 

10. KP 73 → KP 34 → KP 72. Let op: Je volgt KP 72 door bij ‘De Drie Linden’ richting ‘Drunen’ 

te fietsen (de bordjes zijn hier onduidelijk). 

 

11. Hotel-Herberg-Manege D’n Dries (F) ligt 350 m na KP 34 aan je RH. 

  Vertrek: Verlaat D’n Dries en ga R. → KP 72 

12. KP 72 → KP 33 → KP 22 

  Adriaan Pelders Tweewielers Service (G) 

  Vertrek: Verlaat Pelders Tweewielers, ga R en direct weer R (Andoornstraat). Einde L 

  (Burg. Smeelelaan). Bij rotonde rechtdoor. → KP 20 → KP 22 

  Eindigen: KP 22 → KP 20 → KP 21. Volg het bordje ‘Centrum’ (KP 21 gaat R). Rechtdoor 

  op rotonde. Tweede weg R (Andoornstraat). Pelders ligt na 70 m aan je LH. 

 

 

 



 

13. KP 22 → KP 32. Bij mooi weer staat de wagen van Het Droomijsje (H) 800 m na KP 22 op 

de parkeerplaats aan je RH. 

  Vertrek: Fiets langs de informatiezuil ‘Loonse en Drunense Duinen’ 

 

Natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen is één van de grootste stuifzandgebieden van 

West-Europa en wordt daarom de ‘Brabantse Sahara’ genoemd. Tijdens de laatste IJstijd is het 

zand door de koude poolwind aangevoerd. Het raakte begroeid met oerbos dat tijdens de 

Middeleeuwen werd gekapt. Op de vlaktes ontstonden heidevelden, maar door overbegrazing 

kwam het zand vrij te liggen en kreeg de wind vrij spel. Later werden rondom bossen geplant 

omdat het stuifzand een bedreiging vormde voor de omgeving. Nu wordt het gebied beheerd 

door Natuurmonumenten en doet men er alles aan om dit dynamische stuifzand in stand te 

houden. 

 

14. KP 32 → KP 36 → KP 41 (Let op: Na het bord ‘U nadert KP 36‘ R). 

 

15. Groepsaccomodatie & Huifkarverhuur De Suikerberg (I) ligt bij KP 41. 

  Vertrek: → KP 37 

 

16. → KP 37. Natuurpoort Herberg Manege van Loon - Streekproductenrestaurant 

Natuurlijk! (J) ligt na 500 m aan je RH. 

  Vertrek: Verlaat Herberg Manege van Loon en ga R. 

 

17. Na 180 m L de grindweg/onverharde op (vlak vóór het bord ‘Loon op Zand’). Deze gaat 

over in een asfaltweg. 

 

18. Einde R. → KP 36. 

Op de voorrangsweg (Schoorstraat) ligt Sprankenhof (K) na 850 m aan je RH. 

  Vertrek: Verlaat Sprankenhof en ga R op het fietspad langs de voorrangsweg. 

 

19. Aspergeboerderij Piet en Mieke van Iersel (L) ligt na 850 m aan je LH. 

  Vertrek: Verlaat Aspergeboerderij Van Iersel en ga L. 

20. → KP 36 → KP 35. Lees verder bij 1. 

 

 

Starten en pauzeren  

A. De Rustende Jager 

Oude Bosschebaan 11 Biezenmortel · 013 5111269 ∙ www.de-rustende-jager.nl 

Horeca uitspanning, direct aan de Loonse en Drunense Duinen. Uitzicht op prachtige natuur. 

Zeer uitgebreid assortiment fietsverhuur. 

 

B. Café-Speeltuin ’t Gommelen 

Biezenmortelsestraat 1 Biezenmortel · 013 5111322 ∙ www.gommelen.nl 

Al anderhalve eeuw wordt op deze plek café gehouden! Bij ons kunt u terecht voor echte 

Brabantse gezelligheid. Kinderen kunnen zich vermaken in onze grote speeltuin. U bent van 

harte welkom! 

 

 

 

 

http://www.de-rustende-jager.nl/
http://www.gommelen.nl/


 

C. Hoeve de Mertel 

Biezenmortelsestraat 8 Biezenmortel · 013 5111764 ∙ www.hoevedemertel.nl 

Welkom op Hoeve de Mertel, wij bieden u ruime staanplaatsen op onze minicamping, een bed 

and breakfast in onze langgevelboerderij en een winkel met verkoop van lamsvlees, wol- en 

Duinboerenproducten. 

 

D. Boerderijwinkel Van Rijsewijk 

Udenhoutseweg 17 Helvoirt · 0411 641205 ∙ www.boerderijwinkelvanrijsewijk.nl 

Als streekwinkel van de Duinboeren verkopen wij in onze winkel alle boerderijproducten uit de 

omgeving. Natuurlijk bieden we ook de op onze boerderij gekweekte producten aan. 

 

E. Aspergekwekerij De Margriet 

Tegenover Margrietweg 3 Helvoirt · 06 40469150 

Tijdens het seizoen (april t/m juni) kun je hier terecht voor heerlijk verse asperges, 

rechtstreeks van het land. Daarnaast vind je in de winkel alles wat met asperges te maken 

heeft én ambachtelijk boerderij-ijs. 

 

F. Hotel-Herberg-Manege D’n Dries 

Duinweg 65 Drunen · 0416 757111 · www.dendries.com 

Een geheel nieuwe en sfeervolle slaap- en eet gelegenheid waarbij Brabantse gastvrijheid 

voorop staat. De herberg beschikt over 12 luxe ingerichte kamers, een brasserie, terras, 

manege, stallencomplex en een ruime parkeerplaats. 

 

G. Adriaan Pelders Tweewieler Service 

Andoornstraat 1A Waalwijk · 0416 666580 · www.tweewielerservicepelders.nl 

U kunt bij ons terecht met al uw fi ets-wensen, ook voor het huren van een fiets. Onze 

stadsfietsen zijn voorzien van 8 versnellingen en vering. Ook is het mogelijk om op beperkte 

schaal een mountainbike te huren. Bel ons tijdig voor reserveringen. 

 

H. Het Droomijsje Parkeerplaats 

Waalwijksebaan Kaatsheuvel · 06 39486345 

Dé plek om even te pauzeren onder het genot van ons overheerlijke Belgische schepijs. 

 

I. Groepsaccommodatie & Huifkarverhuur De Suikerberg 

Baden Powellweg 1 Loon op Zand · 0416 362419 www.suikerberg.nl 

Onze vakantiehuizen bieden plaats aan 18 tot 48 personen. Voor gezelschappen die meerdaags 

willen genieten van de rust en de natuur. Wij organiseren huifkartochten en ezelwandelingen. 

Je bent het jaar rond welkom om te komen genieten en onthaasten! 

 

J. Natuurpoort Herberg Manege van Loon - Streekproductenrestaurant Natuurlijk! 

Kloosterstraat 115-119 Loon op Zand · 0416 361519 · www.hotelmanegevanloon.nl 

Natuurlijk genieten voor iedereen: (Ge)bakske - lunch - diner - overnachten - speeltuin. 

Natuurpoort van de Loonse en Drunense Duinen. Startpunt van: wandel-, fiets-, MBT-, ruiter- en 

menroutes. 

 

K. Sprankenhof 

Schoorstraat 26a Udenhout · 013 5116494 www.sprankenhof.com 

Sprankenhof is een boerderij met een prachtige zelfpluktuin vol biologisch fruit en groente. 

Midden in dit lekkere landschap staat een kookstudio en een boerderijwinkeltje met producten 

van eigen erf. 

http://www.hoevedemertel.nl/
http://www.boerderijwinkelvanrijsewijk.nl/
http://www.dendries.com/
http://www.tweewielerservicepelders.nl/
http://www.suikerberg.nl/
http://www.hotelmanegevanloon.nl/
http://www.sprankenhof.com/


 

L. Aspergeboerderij Piet en Mieke van Iersel 

Schoorstraat 63 Udenhout · 013 5113404 · www.aspergeboerderijvaniersel.nl 

Aspergeboerderij Van Iersel is gelegen aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Onze  

boerderijwinkel is tijdens het aspergeseizoen (april tot eind juni) dagelijks geopend, ook op 

zondag. 

 

 

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.aspergeboerderijvaniersel.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

