
 

 
 
 

 
Rondom Rooi 58 km 
 

1. Vertrek vanaf De Brabantse Kluis naar rechts richting Klooster 
2. Na sportpark scherp rechts en rechts viaduct op 
3. In Aarle-Rixtel bij verkeerslichten en brug rechtdoor 
4. Na kerk bij Verbakel tweewielers rechts (Laarweg) 
5. Kruising rechtdoor en bij knik in de weg rechtdoor 
6. Voor Laarbrug links aanhouden fietspad langs kanaal 
7. Einde fietspad rechts aanhouden en voorrangsweg rechtdoor LET OP, 

fietspad 
8. Na fietspad langs kanaal fietspad links aanhouden en na 200 m. rechts 

fietsroute richting Gerwen 
9. Na Swinkels Bouwmaterialen rechts route 72 
10. Fietsroutes 72, 09 en 10 aanhouden tot viaduct en voor viaduct rechts, 

paddenstoel 62730 
11. 1e weg links (Vlinderlaan)  
12. Weg door woonwijk volgen en bij dubbele weg links bij huisnr. 17 

(Vlinderlaan)  
13. Voor rotonde links fietspad 
14. Bij verkeerslichten rechtdoor en fietspad blijven volgen tot ANWB-

bordje 14740 
15. Hier rechts weg richting Liempde (Molenheideweg)  
16. 1e weg links (Oude Baan)  
17. Voorrangskruising rechtdoor richting Liempde LET OP (Vleutstraat)  
18. 1e weg links (Hoge Vleutweg) en voor kapelletje rechts (Broekdijk)  
19. Kruising rechts (Koppelstraat) 
20. Weg volgen en weg oversteken fietspad rechtdoor, route 35.  
21. 400 meter na bordje Boskant rechts (Populierenlaan)  
22. Bij rotonde links richting St Oedenrode 
23. Na 250 meter rechts (Broekdijk)  
24. Einde weg rechts (Vogelenzang)  
25. Einde weg links (Sloef) en na 100 meter rechts fietspad (Kasteellaan)  
26. Weg tussen obstakels oversteken en rechtdoor volgen (Kasteellaan)  
27. Einde weg rechts en bij splitsing links aanhouden richting centrum.  
28. Weg door centrum volgen (Dorchmolendijk) en rechts aanhouden 
29. Bij rotonde en Y-paal 2871 rechtdoor 
30. Voor voorrangsweg links fietspad, rechts aanhouden en weer fietspad 

oprijden.  
31. Op viaduct 2x route 31 aanhouden 
32. Na afdaling links en rechts fietspad route 52 (Bolckpad) 
33. Einde fietspad rechtdoor en aan grotere weg links fietspad 
34. Na de Dommel rechts (Vresselseweg) 
35. Voor Vresselse Hut links (Hei-eind) 

 



 

 
 
 
 
 

36. 1e weg links (Vogelsven) 
37. Voorrangsweg rechts fietspad 
38. In Mariahout na kerk en Mariagrotten rechts (Bernadettestraat) 
39. 1e weg links (Knapersven) 
40. Weg geruime tijd volgen tot in Lieshout 
41. Na bordje Lieshout 1e weg rechts (Vogelenzang - 

(Burg.Mostermanslaan) 
42. Bij molen links aanhouden en bij kruising links 
43. Bij kiosk rechts aanhouden richting Beek en Donk en 1e weg rechts 

(Burg.v.d. Heuvelstraat) 
44. Voor poort Bavaria rechts aanhouden, 1e weg links (Havenweg) 

doorgang voor fietsers 
45. Voor kanaal links fietspad, gaat over in slechte fietspad en slechte weg 
46. Bij Laarbrug fietspad rechtdoor volgen 
47. Bij brug Oranjelaan weg oversteken en rechtdoor (Wilhelminaweg) 

LET OP 
48. Aan voorrangsweg rechts brug over, langs tankstation 
49. Na Aa-brugje rechts (Peeldijk)  
50. Viaduct over en bij kruising rechts (Kloosterdreef) 

 
EINDE VAN DE TOCHT, terugkomst bij de Brabantse Kluis.  
 
* Leuk om te bekijken: Punt 14: Leuke aanlegplaatsen: het Boshuys en het Joe 
Mann paviljoen Punt 18: het klompenmuseum en dierenpark de Vleut Ook zijn 
de centra van Aarle-Rixtel, St.Oedenrode, Mariahout en Lieshout mooi om te 
bekijken en heeft u de mogelijkheid om bij diverse restaurants langs de route te 
stoppen en natuurlijk ook bij het begin- en eindpunt: de Brabantse Kluis. 
Doodlopende en zandwegen zijn niet meegeteld, tenzij dit uitdrukkelijk is 
vermeld. Wij wensen u veel fietsplezier! 


