
 

 
 
 

 
De dierenrijkroute 38 km 
 

1. Vertrek vanaf de Brabantse Kluis naar links.  
2. Kruising links (Peeldijk)  
3. Na houtzagerij 1e weg links (Pater Eustachiuslaan)  
4. Weg volgen en rechtdoor fietspad.  
5. Fietspad links ri Bakel, viaduct oprijden.  
6. Rechts brug over ri Aarle-Rixtel.  
7. In Aarle-Rixtel voor brug links (Havenweg)  
8. Weg langs kanaal volgen en in Helmond bij verkeerslichten rechts 

brug over.  
9. Na brug rechtdoor (Julianalaan)  
10. Bij volgende verkeerslichten rechtsaf. 
11. Meteen na hertenkamp links ri restaurant de Warande.  
12. Weg door de Warande volgen en voor brugje links langs sportvelden.  
13. Voorrangsweg oversteken LET OP en fietspad rechtdoor.  
14. Rechts fietspad brugje over en bij verkeerslichten rechtdoor fietspad 

vervolgen.  
15. Voorrangsweg rechts en meteen links (Vlamovenweg)  
16. Voor rotonde rechts, voorrangsweg oversteken en links.  
17. Rechtdoor viaduct over en na afdaling einde weg links (Medevoort)  
18. Na bordje Helmond fietspad naar rechts volgen.  
19. Bij 2e rotonde rechts en meteen 1e weg links.  
20. Voor voorrangsweg rechts aanhouden (Geldropse ventweg)  
21. Twee keer bij bruggen fietspad langs Eindhovens kanaal blijven 

volgen. (Aan de andere kant van brug 2 is café-restaurant de Cuijt)  
22. Na Gulbergen aan voorrangsweg rechts (Collse Hoefdijk)  
23. 2e weg rechts ri Eeneind II en 1e weg links ( De Huufkes)  
24. Na SGB-hoogwerken weg naar rechts volgen.  
25. Fietspad volgen langs Gulbergen, Dierenrijk en Golfbanen.  
26. Na slagbomen weg naar links volgen en bij splitsing links aanhouden.  
27. Einde weg links en na spoorweg rechts aanhouden.  
28. 1e weg links (Berenbroek)  
29. Na viaduct 1e weg links (Schootenseweg)  
30. Links aanhouden en meteen rechts (C.A.V.-weg)  
31. Voorrangsweg rechts fietspad.  
32. Voor Rabobank links en meteen rechts ri Croy. 
33. Einde weg links en meteen rechts ri Croy.  
34. Na kasteel Croy, weg naar links volgen en bij splitsing rechts 

(Laagstrijp)  
35. Na bord Aarle-Rixtel, einde weg rechts (Janssensstraat)  
36. Kruising rechts (Bosscheweg) en na monumentale Mariakapel links 

(Kapellaan)  
37. Einde weg links.  



 

 
 
 
 
 

38. Kruising bij kiosk rechts (Dorpsstraat)  
39. 2e weg links bij café 't Heuveltje (Wilhelminalaan)  
40. Bij knik in de weg rechtdoor (Beekseweg)  
41. Bij splitsing rechts, voor kanaal rechts aanhouden.  
42. Links brug brug Oranjelaan over en meteen rechts (Wilhelminaweg)  
43. Weg langs kanaal volgen en rechts brug over.  
44. Na Aa-brugje meteen rechts (Peeldijk)  
45. Bij kruising rechts en einde van de route.  

 
* Leuk om te bekijken, bij punt 11 het Hertenkamp en in de Warande is een 
midgetgolfbaan en kan men mooi wandelen. Bij punt 25, hier komt men langs 
Dierenrijk Europa en een mooi golfterreinen met veel hoogteverschillen. De 
Gulbergen kan men per mountain-bike beklimmen. Punt 34, hier passeert men 
het fraaie Kasteel Croy en de Croyse Hoeve, ook is hier vlakbij een winkel met 
streekprodukten. De prachtige Mariakapel bij punt 36 is dagelijks geopend en 
zeker de moeite van het bekijken waard. 


