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RiethovenLuyksgestel Bergeijk

Startpunt: De Drie Linden, Rijt 2, Luyksgestel.
Eindpunt: Boutique hotel Lytel Blue, Molenstraat 1, 
Riethoven

▪  Ga met je rug naar De Drie Linden staan en loop 
rechtdoor de Kapellerweg in. U passeert de molen 
De Grenswachter en “het Klein Kapelleke” U blijft 
rechtdoor lopen.

▪	  Voor de kapel rechtsaf grindpad FKP 24. Blijf dit 
pad geruime tijd volgen.

▪	  Het zandpad recht door oversteken FKP 24.
▪  Bij viersprong en WKP 95 scherp rechtsaf WKP 96 

volgen (u verlaat FKP 24).
▪  Negeer het zandpad rechts en meteen daarna bij 

Y-splitsing het bospad rechts van het MTB-paadje 
aanhouden.

▪  Blijf dit “kuilenpad” geruime tijd volgen. Bij T-splitsing 
linksaf.

▪  Kruising met MTB-pad rechtdoor oversteken.
▪  Ongelijke kruising rechtsaf. Blijf dit pad recht

door volgen tot asfaltweg.
▪  Asfaltweg linksaf. Waar asfaltweg naar links buigt 

ga rechtdoor zandpad in, RR 60.
▪  Negeer bospad links.
▪  T-splitsing rechtsaf, RR 64 en na 40 meter linksaf.
▪  Bocht naar rechts volgen en na 20 meter rechts 

aanhouden, gele pijl. Na enige tijd ziet u rechts voor 
u de twee torens van de kerk op De Weebosch.

▪  Blijf dit pad tussen bos en akkerland rechtdoor 
volgen tot aan asfaltweg en WKP 97. 

▪  Ga hier rechtsaf, WKP 69.
▪  T-splitsing rechtdoor richting de kerk (Eersel 7 km) 

en FKP 21.
▪  40 meter na de kerk linksaf, Spaanrijt.
▪  T-splitsing voor huisnummer 14 rechtsaf en bocht 

naar links volgen.
▪  T-splitsing rechtsaf, blijft dit zandpad geruime tijd 

rechtdoor volgen tot aan asfaltweg.
▪  Bij asfaltweg rechtsaf, RR 62.
▪  Na 200 meter linksaf langs slagboom, WKP 2. We 

gaan nu richting WKP 5.
▪  Blijf het pad langs de Run geruime tijd volgen tot 

aan asfaltweg.
▪  Bij asfaltweg oversteken en meteen rechtsaf het 

paadje langs de wei volgen (dus niet verder langs de 
Run) zie bordje ‘Wandelpad naar: ijsbrouwers Koetje 
Kaat.’
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▪  T-splitsing rechtsaf over de stoep en na 30 meter 
in bocht oversteken en meteen linksaf FKP 86.

▪  T-splitsing bij banken en watertappunt rechtsaf en 
meteen linksaf naar het plein met kiosk en kerk. 
Hier vindt u verschillende eet- en drinkgelegen-
heden.

▪  Ga met uw gezicht naar kiosk en kerk linksaf, u 
passeert aan uw rechterhand de kerk.

▪  T-splitsing linksaf, Kerkstraat.
▪  Negeer weg links en rechts en ga rechtdoor. 

Meteen na huisnummer 21 linksaf, Domineestraat.
▪  Bij driesprong rechtdoor (rechts ligt Beelden- en 

Bloementuin Bergeijk, een bezoekje waard).
▪  Voorrangsweg bij Protestants kerkje rechtsaf. Na 

30 meter oversteken, aan de overkant rechts en 
meteen linksaf voetpad Riethovensedijk.

▪  Einde voetpad bij info-bord rechtdoor oversteken, 
(Piet Blijenburgpad).

▪  Einde tegelpad rechtdoor en voor gebouw De 
Ploeg (huisnummer 20) linksaf.

▪  T-splitsing bij infobord “Rijksmonument De Ploeg” 
rechtsaf.

▪  Y-splitsing bij bebouwde kom bord zandpad links 
aanhouden.

▪  Na 40 meter bij driesprong rechtdoor. 
▪  Negeer zandpad met gele pijl rechts. Na 15 meter 

schuin links een smal bospaadje in.
▪  Blijf dit paadje enige tijd volgen (een paar keer links of 

rechts om omgevallen bomen heen) tot T-splitsing, 
hier rechtsaf en na 50 meter het paadje langs bos- 
en akkerland volgen.

▪  Het paadje buigt verderop links het bos in.
▪  T-splitsing rechtsaf, zandpad wordt een smal 

paadje.
▪  Blijf dit bochtige paadje geruime tijd volgen (aan de 

linkerkant ligt Camping De Paal.)
▪  T-splitsing rechtsaf en na 20 meter linksaf een 

bospaadje in. Einde bospad bij dubbele betonweg 
linksaf.

▪  Bij Y-splitsing met blauw-witte ANWB-paal 
links aanhouden. Steek 2x voorzichtig de 

▪  Bij Koetje Kaat kunt u een welverdiend kopje koffie 
of een ijsje halen.

▪  Ga vanaf inrit de asfaltweg linksaf en na 100 meter 
rechtsaf het smalle zandpaadje in.

▪  Na enige tijd bij T-splitsing linksaf. Meteen daarna 
bij driesprong links aanhouden.

▪  Volgende driesprong rechtsaf.
▪  Zandpad rechtdoor oversteken.
▪  Y-splitsing links aanhouden en de volgende Y-split-

sing rechts aanhouden.
▪  Na enige tijd Y-splitsing links aanhouden en recht  

door volgen tot fietspad.Volg dit fietspad linksaf 
over het industrieterrein.

▪  T-splitsing linksaf, Stökskesweg.
▪  Na 100 meter rechtsaf bospad in.
▪  Voor gele hekjes linksaf, klinkerpad.
▪  Einde klinkerpad rechtsaf en snel buigt de weg 

naar links.
▪  Deze weg alsmaar rechtdoor aanhouden tot einde, 

bij lantaarnpaal nr. 16 rechtsaf, Beister vel den weg.
▪  Einde weg T-splitsing linksaf.
▪  Einde van deze weg T-splitsing rechtsaf.
▪  Na ca. 100 meter linksaf, Dopheidedreef.
▪  Negeer paadjes rechts en links.
▪  Bij ongelijke kruising rechts breed zandpad 

aanhouden.
▪  Asfaltweg rechtdoor en bij lantaarnpaal nr. 20 

rechts af.
▪  Klinkerweg linksaf, deze weg buigt naar rechts, 

negeer weg rechts.
▪  Kruising linksaf Bosdreef.
▪  Tegenover huisnummer 2 linksaf en vervolgens 

rechts van huisnummer 4 smal bospaadje in.
▪  Zandpad rechtsaf.
▪  Dit pad rechtdoor volgen tot klinkerweg en deze 

rechtdoor oversteken.
▪  Volgende klinkerweg weer rechtdoor oversteken, 

Hanewinkelstraat.
▪  Na speeltuintje klinkerweg linksaf.
▪  T-splitsing voor huisnummer 12 rechtsaf.
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▪ Bij WKP 22 rechtsaf naar WKP 21 (Akkerweg).
▪  Blijf deze weg alsmaar rechtdoor volgen tot 

asfaltweg en ga hier linksaf.
▪ Negeer weg rechts “Rijtjes”.
▪ Kruising linksaf (Dorpstraat)
▪  Bij driesprong voor kapelletje linksaf en meteen 

weer rechtsaf Tonterstraat.
▪ Ongelijke kruising met bankje rechtsaf Gildestraat.
▪  Kruising rechtdoor oversteken, u passeert de 

kerk aan uw linkerhand en komt vervolgens bij uw 
eindbestemming Lytel Blue.  ▪

voorrangsweg over en 2x links aanhouden en 
asfaltweg linksaf.

▪  Ga na ca. 80 meter links van de haag lopen. Einde 
haag linksaf bospad (gele pijl).

▪  T-splitsing rechtsaf gele pijl en blijf dit pad en de 
gele pijl enige tijd volgen.

▪  Zandpad linksaf en meteen rechtsaf gele pijl.
▪ Bij WKP 15 linksaf naar WKP 17.
▪ In de bocht naar rechts bij bankje, ga linksaf.
▪ Na ca. 150 meter eerste paadje rechtsaf.
▪  Meteen Y-splitsing rechts aanhouden en negeer 

na 10 meter het paadje links. U loopt nu rond een 
drooggevallen ven.

▪ Y-splitsing rechts aanhouden.
▪ In bocht van zandpad linksaf de gele pijl volgen.
▪  Blijf de gele pijlen een lange tijd volgen tot u bij WKP 

17 en een asfalt fietspad komt, ga hier rechtsaf 
over het fietspad.

▪  Na 30 meter loopt u voorbij het bebouwde kom 
bord van Walik.

▪  T-splitsing rechtsaf en meteen linksaf Walikerplein 
(leuk bankje om even te rusten).

▪ Klinkerweg wordt een zand/grindpad.
▪ T-splitsing (bij kapelletje) linksaf.
▪  Bij bebouwde kom bord volg het fietspad geruime 

tijd.

Deze route maakt deel uit van de 
serie ‘Wandelen in Bergeijk’. 
Stuk voor stuk afwisselende wan-
delingen die u laten kennismaken 
met de lommerrijke bossen, ven-
nen, snelstromende riviertjes en 
interessante bouwwerken die de 
gemeente rijk is. Laat u verrassen 
door de groene omgeving en de 
interessante historie.


