
“DRIE TUINEN” FIETSTOCHT 
 

Route: Valkenswaard-Riethoven-Waalre 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Valkenswaard: – Riethoven  10 km 

 

1. Vertrek rechts  

2. Bij verkeerslichten rechtdoor 

3. Einde weg rechts, fietspad 

4. VOORZICHTIG oversteken 1e weg links 

en rechts aanhouden (Nieuwstraat) 

5. Kruising rechts 

6. VOORZICHTIG oversteken en links, 

fietspad 

7. Bij verkeerslichten oversteken en 

rechtdoor (Lijsterbeslaan) 

8. 1e fietspad links (Christoffelpad) 

9. Einde fietspad rechtdoor (Cornelisdal) 

10. Met de bocht mee naar links 

11. Kruising rechts (Jorisdal) 

12. 1e fietspad links (Schoolpad) 

13. Splitsing fietspad rechts aanhouden 

14. Einde fietspad rechts, fietspad 

15. Bij rotonde rechtdoor (Brouwerijdreef) 

16. Met de bocht mee naar links 

17. Splitsing links aanhouden (doorgaand 

verkeer) 

18. Voorrangsweg oversteken en rechts,  

op dubbel fietspad 

19. Bij stoplichten rechtsaf oversteken; links 

20. Op twee rotondes rechtdoor, onder N69 

21. 1e weg rechts (Braambos) 

22. In bocht fietspad links aanhouden 

23. Einde fietspad links (Heiereind) 

24. Kruising rechtdoor (Willibrordusstraat) 

25. Einde weg links (Dorpsplein) 

26. VOORZICHTIG oversteken en rechtdoor 

(Gildestraat) 

27. 1e weg rechts (Stevertsebaan) 

 

INSECTEN- EN VLINDERTUIN 

Riethoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Riethoven – Waalre  8 km 

 

1. Vertrek vanuit de vlindertuin rechts 

2. Kruising links (Gildestraat)  

3. VOORZICHTIG oversteken en rechtdoor 

(Dorpsplein) 

4. Buiten bebouwde kom, VOORZICHTIG 

oversteken fietspad links van de weg 

5. Met de bocht mee naar links, fietspad 

6. 1e weg rechts (Keersop) 

7. VOORZICHTIG voorrangsweg 

oversteken en links, fietspad 

8. 2e weg rechts gaat over in fietspad 

(Gildebosweg) 

9. Kruising fietspaden links 

10. 1e verharde weg rechts (Kastanjelaan) 

11. Einde weg rechts  

12. Einde weg links  

13. Kruising rechts (Blokvenlaan) 

14. 1e zandpad rechts 

 

VLINDERTUIN Waalre 

 

            Waalre – Valkenswaard  6 km 

 

1. Terug naar de weg en rechts, gaat over in 

fietspad 

2. Voorrangsweg rechts, fietspad 

3. 1e fietspad rechts over de oude spoorbaan  

4. Einde fietspad bij verkeerslichten naar 

rechts oversteken. Daarna bij 

verkeerslichten naar links oversteken  

5. Meteen rechts gaat over in fietspad 

6. Op kruising links 

 

HEEMTUIN Valkenswaard met 

BLOTE VOETENPAD en 

NATUURPROJECT in 

D’N NIEUWE HOF 


