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Lokaal 12 op Landpark Assisië 

We vervolgen onze fietsroute weer vanaf Lokaal 12 aan 
de Nachtegaallaan. 
Weg volgen. Voor het H.Hartbeeld links afslaan, daarna eerste pad 
rechts, Hazenpad. 
De rotonde aan de linkerkant inrijden, daarna opnieuw links het 
terrein verlaten. 

Op de viersprong rechtsaf, Capucijnenstraat. 
Na 1300 meter ziet u aan de linkerkant het 
voormalige Kapucijnenklooster, nu Beukenhof. 

Weg vervolgen en bij rotonde linksaf, Biezenmortelsestraat. 
Bij de eerstvolgende rotonde rechtdoor, Groenstraat. 
Volgen tot aan kruispunt van Udenhout. 

 

FIETSROUTE LANGS KLOOSTERS 
2021 is het jaar van de Brabantse kloosters. Vandaar deze 
fietsroute langs drie Brabantse kloosters in Berkel-Enschot en 
Biezenmortel. De route is ongeveer 30 km lang. 

Start op het kruispunt van Udenhout. 
Bij het kruispunt de Slimstraat inrijden. 
Aan het eind van de Slimstraat linksaf de Molenhoefstraat in. 

Eerstvolgend kruispunt oversteken. Let op. Dit is een gevaarlijke 
kruising. 

Bij Brasserie Valentijn links aanhouden. U bent nu in de Kraan. 
Daarna meteen linksaf slaan. U bent nu in De Hemeltjes. 

Deze weg volgen, spoorlijn passeren, rijbaan oversteken en 
rechtdoor de Raadhuisstraat inrijden. 

Na 400 meter rechts ziet u het voormalige klooster Koningsoord. 
Hier kunt u even rondwandelen en eventueel een versnapering 
nemen. 

 
Koningsoord 
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We gaan vanaf de Raadhuisstraat onze route weer oppakken. 

De Raadhuisstraat gaat vanzelf over in de Generaal 
Eisenhowerweg. 
Bij de T-splitsing rechts aanhouden, u bent nu in de Puccinilaan. 
Het rode fietspad blijven volgen. Het fietspad loopt langs de 
Bosscheweg. Doorrijden tot aan stoplichten. 
Bij de stoplichten de weg oversteken en rechtdoor 
de Streepstraat inrijden. 

Spoorlijn oversteken en direct rechtsaf het fietspad oprijden, 
de Spoordijk. 
Voor het viaduct (bult) links het pad inrijden. 
Bij het kanaal linksaf, de Hoevense kanaaldijk. 
Bij de kanaalbrug aan uw rechterhand rechtdoor het rode fietspad 
links van de rijbaan volgen. 

Aan het einde de rijbaan oversteken en rechts het fietspad naar 
"Abdij De Koningshoeven" inrijden. 
Bij de abdij kunt u even rondwandelen en eventuele een 
versnapering nemen. 

 
Koningshoeven 
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We pakken onze fietsroute weer op, terug naar het rode fietspad, 
links de weg oversteken, het fietspad volgen. 

Onder het viaduct door naar het fietspad langs het kanaal, 
de Hoevense kanaaldijk, fietspad volgen. 
Na het eerstvolgend viaduct eerste verharde weg 
rechts, Kommerstraat. 
Eerste weg links Moerenburgseweg. Na 200 meter ziet u links het 
voormalige "Huize Moerenburg". 

Weg vervolgen. Einde weg rechts de Oisterwijksebaan inrijden. 
Ondanks dat de naam steeds wijzigt, in Broekstraat, Zandstraat 
en op nieuw Oisterwijksebaan, de weg blijven volgen.  

Voor viaduct linksaf de Streepstraat in. 
Spoorweg oversteken en meteen rechtsaf de Dijkweg inrijden. 
Op de rotonde rechtdoor (rechts om de rotonde heen fietsen). 

Bij scherpe bocht het fietspad links oprijden richting ’s-Hertogen-
bosch. 

Bij eerstvolgende stoplichten linksaf, Kreitenmolenstraat. 
Eerste weg rechts, Kreitenheideweg. 
Kruispunt oversteken, Heideweg. 

Voor het kruisbeeld (aan de linkerzijde van de weg) de laan inrijden. 

Kruispunt oversteken en door het hekpoortje. U bent nu in 
de Nachtegaallaan, de centrale laan van Landpark Assisië, waar u 
ook het voormalige klooster van de Broeders Penitenten bevindt. 
Na 200 meter links ziet u links Lokaal 12. Daar kunt u een 
consumptie gebruiken. U kunt verder gerust over het terrein fietsen 
of wandelen. 


