Graanvelden Fietsroute van Lekker’nei
Dankzij Lekker’nei keren de graanvelden terug in het landschap van de
Brabantse Kempen. In de maand Juni veranderen de groene graanvelden in
prachtige goudgele graanvelden. Graag nemen wij u mee tijdens onze
fietsroute. In deze maanden wordt het voer verbouwd die bij ons wordt
opgeslagen, zodat onze kippen heel het jaar door het lekkerste voer uit de
Brabantse Kempen hebben!
Voor meer info: www.lekkernei.eu of www.facebook.com/Lekkernei
De route is ook te vinden via de Endomondo App in de Google Play Store of
de Apple Store. Kijk bij Routes en Routes in de Buurt.

 Start: Spoordonkseweg 144-A. Er is een
bezichtigingruimte om naar de kippen te kijken.
Deze is altijd open.
 Vanaf de Boerderij ga je rechtsaf. Hier ligt al
het 1e graanveld (op de kaart B).
 Bij het 1e graanveld sla je rechtsaf naar de
Heibloemdijk. Deze weg vervolgen.
 Na 2,5 km sla je rechtsaf naar de Logtsebaan.
Deze weg vervolg je 1,7 km.
 Na 1,7 km. de weg vervolgen naar Steenrijt.
 Na 800 m. sla je linksaf naar Soeperdonken.
 Eerstvolgende straat na 1 km rechtsaf richting
Meierijsebaan.
 Na 250 m. linksaf naar Meierijsebaan.
 Na 150 m. gaat de weg over in Beukendreef.
Blijf 2,3 km. de Beukendreef vervolgen.
 Op het einde van de straat ligt het 2e
graanveld (op de kaart C). Op het einde van de
Beukendreef ga je rechtsaf naar de Mijlstraat.
 Vervolg voor 2,2 km de Mijlstraat. Na 2,2 km
ga je rechtsaf naar de Oude Grintweg.
 Na 55 m. ga je linksaf naar de Smalzij.
 Na 1,2 km sla je rechtsaf naar de Van
Coehoornweg.
 Na 500 m. ga je rechtsaf naar de
Lopensestraat.
 Ongeveer na 1 km. ligt het 3e graanveld aan de
linkerkant (op de kaart D). Het ligt voorbij
Camping ’t Laageind ongeveer 200 m. aan de
linkerkant.
 Op het einde van de Lopensestraat linksaf naar
de Fransman.
 Na 150 m. weer rechtsaf naar
Pallande/Straten.
 Na 1 km. sla je rechtsaf op het fietspad. Dit
fietspad blijf je 1,4 km volgen. Op het einde van
de fietspad ga je rechtsaf naar de Notel en na
18 m. meteen weer links het fietspad vervolgen.
 Na 600 m. sla je rechtsaf naar de Kempenweg.
Na 150 m. ga je linksaf naar Schutsboom. De
Schutsboom wordt Kruisboog en bij de rotonde
sla je rechtsaf naar Sint Jorisstraat.
 Na 330 m. sla je linksaf naar Gasthuisstraat.
 Na 140 m. sla je rechtsaf naar Rijkesluisstraat.
 Weg vervolgen naar de Markt. Hier kan je iets
nuttigen bij Gasterij de Beurs of Auberge de
Zwaan. Allebei hebben de Lekker’nei eieren.

 Na iets te hebben genuttigd vervolgen we de
weg naar de Koestraat en daarna gaat de weg
over naar Den Heuvel.
 Na 700 m. ga je links op Den Heuvel en daarna
weer links de brug over richting Beerseweg.
 Na 600 m. ga je rechts om op de Beerseweg te
blijven.
 Na 700 m. rechtsaf en de weg 1,5 km vervolgen
naar Langereyt / N395.
 Na 1,5 km rechtsaf naar Esperenweg.
 Op het einde van de Esperenweg, na 1 km,
rechtsaf naar Neereindseweg.
 Op de Neereindseweg vindt je na 500 meter
aan de rechterkant het 4e graanveld (op de kaart

E).
 De weg na 230 m. vervolgen naar Het Ven.
 Na 780 m. op de rotonde de 1e afslag naar
Hoogdijk / N395. Ga verder op de N395.
 Na 850 m. sla rechtsaf naar de Putstraat,
flauwe bocht na 100 m. naar rechts naar de
Dekkerstraat. Op het einde van de straat ligt het
5e graanveld (op de kaart F).
 Omdat dit een doodlopende weg is, neem
dezelfde route terug richting N395. Sla dan
rechtsaf richting Voorteindseweg.
 Na 600 vindt je hier rechts het 6e graanveld (op
de kaart G).
 Bij het graanveld ga je 250 m. terug en sla dan
linksaf naar Kattenbergseweg.
 Na 250 m. vindt je hier aan de linkerkant het 7e
graanveld (op de kaart H).
 Vervolg daarna voor 1,9 km de
Kattenbergseweg.
 Na 1,9 km de weg vervolgen naar Jongheer de
la Courtweg.
 Na 800 m. sla rechtsaf naar de Kanaaldijk Zuid.
 Na 1,4 km. de brug over en de weg vervolgen
richting Groenewoud.
 Na 1,4 km. draait Groenewoud iets naar rechts
en wordt Lubberstraat.
 Na 800 m. sla linksaf naar Spoordonkseweg.
 Na ongeveer 2 km. vindt u aan de rechterkant
de Finish en tevens de Boerderij (op de kaart I).

