Gezonde Zorg Route
Fietsroute 34 km
Wij van het Groendomein Wasven zijn voortdurend en op alle mogelijke wijzen bezig met
GEZONDHEID EN ZORG
zowel in ons handelen als in onze voorlichting naar de mensen om ons heen. Zo werken wij zowel in
de gasterij, bakkerij, koffiebranderij als tuinderij zo volledig mogelijk BIOLOGISCH en op alle fronten
werken wij samen met mensen met een beperking. Wij zijn er heel gelukkig mee dat wij niet de
enigen zijn en dat er ook elders steeds meer gaan meedoen.
Wij hebben nu deze fietsroute uitgezet met het doel om mensen die fietsen niet alleen gezond te
laten bewegen maar hen onderweg ook nog de mogelijkheid te bieden om enige kennis op te doen
over hoe bedrijven en instellingen in de omgeving op eenzelfde manier als wij bezig zijn: met gezond
voedsel, met een gezonde en maatschappelijk verantwoorde aanpak van hun bedrijfsvoering, met de
inzet van zorg voor de medemens die zorg behoeft. Met een mooie tuin waarin de natuur centraal
staat en de mens de broodnodige rust krijgt. Over elk bedrijf en elke instelling geven we in overleg
met de betrokkenen wat informatie en tevens geven we aan op welke dag fietsers ter plekke kunnen
binnen lopen en verdere informatie kunnen krijgen. (Hierbij zij aangetekend dat drukte ertoe kan
leiden dat niet altijd iemand daarvoor beschikbaar kan zijn; je zult daar zeker begrip voor hebben)
De fietsroute leidt van het Groendomein Wasven via dergelijke bedrijven en instellingen naar De
Krakenburg in Nuenen en vandaar via een andere route weer terug. Starten kan op beide plekken.
Op beide plaatsen en in de tuinen onderweg is koffie e.d. te verkrijgen.
Let op: Openingstijden zijn aan verandering onderhevig, met name tijdens de wintertijdperiode. Het
is verstandig vooraf even te bellen, of te controleren.

ROUTE VAN HET GROENDOMEIN NAAR DE KRAKENBURG.
1. Start vanaf de binnenplaats bij de fietsenstalling naar fietspad en daar links.
2. Op kruising rechts (Celebeslaan), op minirotonde links (Koudenhovenseweg Zuid) en bij
verkeerslichten (vkl) rechtdoor.
3. Bij volgende vkl schuin rechts op Wasvenpad en einde pad rechts.
4. 1e Weg rechts (Beemdkant) en daarmee terrein van Eckartdal op.
5. Beemdkant in bocht naar links volgen en dan einde weg links (Perelaer).
6. 1e Weg rechts (Koetshuislaan) en 1e weg links (Kasteelweg).

Versie oktober 2016

Gezonde Zorg Route
Fietsroute 34 km
ZORGCENTRUM ECKARTDAL (Nuenenseweg 1 Eindhoven) is onderdeel van de Stichting Lunetzorg.
In dit centrum worden mensen met een beperking gehuisvest en wordt dagbesteding gerealiseerd
voor de mensen die daartoe in staat zijn. Er is een herberg op het terrein en koetshuis en kasteel
Eckart zijn fraaie gebouwen. Het kasteel staat in een mooie tuin; is intern niet te bezichtigen.
7. Kasteelweg vervolgen en aan het einde, terrein Eckartdal af naar rechts (Nuenenseweg).
8. Bij vkl rechts en bij volgende vkl links, rechts en links; daarna 1e weg rechts (Soeterbeekseweg)
TUINDERSBEDRIJF DE HAAS (Soeterbeekseweg 3 Eindhoven) heeft een winkeltje dat dagelijks open
is voor de verkoop van eigen biologisch gekweekte fruit en groenten.
9. Na De Haas 1e weg rechts (Boord).
DE WALBURG TUINEN ( www.dewalburg.nl Boord 64 Nuenen 2449682) voor een heerlijke
wandeling door o.a. bostuin, moestuin en rozentuin, kleurrijke borders en een wilde weide met
paddenpoel. In deze oase van rust en landschappelijke schoonheid wordt van oudsher op
ecologische basis gewerkt. De natuur is hier vriend en leermeester. Koffie of thee geserveerd op het
terras. Rondleidingen op aanvraag voor groepen (min. 12 pers. voor € 6.- pp incl. koffie/thee).
Open: maan-, donder-, vrij-, zaterdag van 10-17 uur.
10. Boord blijven volgen.
KWEKERIJ JANSEN (www. kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen, tel. 2837418) Winnaar van "de
lekkerste asperge van Brabant 2015". Heerlijke aardbeien van de volle grond. 5000 m2 kas met
allerlei planten; te bewonderen en te kopen, zowel door particulieren als wederverkopers. Okt-mei
100 soorten violen, mei-okt breed assortiment planten en hangpotten met waterreservoir. Eigen
teelt van vaste planten. Iedereen mag er vrij rondlopen in tuin en kassen; eventuele uitleg kan
alleen worden gegeven als het niet te druk is.
11. Einde Boord links (Boordseweg) en weer links (Helsestraat)
12. Weg blijven volgen; wordt via Het Frankrijk tenslotte Broek.
13. Voorrangsweg oversteken en rechtdoor (Lankveld)
14. Na bocht naar rechts en bocht naar links, 1e straat links (Hool)
RAAIJMAKERS ASPERGES ( Hool 15 Nuenen); gedurende het aspergeseizoen van begin april tot eind
juni is het bedrijf open en bestaat de mogelijkheid om een korte film (4 min) te zien waarin de
historie van de asperge wordt verteld en hoe deze wordt verwerkt. Ook bestaat de mogelijkheid
om een keer proef te steken.
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15. Einde weg links, einde weg rechts (Laar), einde weg links (Rullen) en links aanhouden
DE HEYDE HOEVE - VARKENSBOERDERIJ (Rullen 15) is deel van een coöperatie van varkenshouders
met een missie: het allerlekkerste varkensvlees leveren met de best mogelijke zorg voor dier &
omgeving. De varkens worden duurzaam gehouden, diervriendelijk in moderne stallen. De varkens
hebben voldoende ruimte en een aparte lig-, eet-, drink- en mestplaats. Verzorgers regelen het
welzijn van de varkens b.v. met dagelijks een hand stro, lekker om in te wroeten en goed voor het
contact. Ook speeltjes voor de afleiding. Het menu: granen die zoveel mogelijk in de omgeving
worden geoogst. Binnen afzienbare tijd is bezichtiging mogelijk .
16. Op Nieuwe Dijk bij fietsknooppunt 73 rechts ri (op bordje!) De Krakenburg.
17. In bocht bij "DOORGAAND VERKEER" links, op splitsing rechts aanhouden.
18. Brug kanaal oversteken en rechtsaf gaan; 1e weg links (Olen)
ZORGBOERDERIJ DE KRAKENBURG (Olen 50) is een prima plek voor een korte pauze. Er is een terras
waar eten en drinken (kleine kaart) wordt aangeboden door o.a. kinderen met een beperking die
aldaar een dagbesteding hebben. Een rustgevende omgeving waarin deze kinderen bijzonder goed
gedijen.
Van 1-4 tot 1-10 open van dinsdag t/m zondag van 11-17 uur.
Van 1-10 tot 1-4 open van dinsdag t/m zaterdag van 11-16 uur. Een hartelijk welkom is verzekerd.
Tijdens de wintertijd is De Krakenburg op zondag alleen te bezoeken op afspraak.

ROUTE VAN DE KRAKENBURG NAAR GROENDOMEIN WASVEN
19. Olen vervolgen, voorrangsweg oversteken, op splitsing links en weg vervolgen
DE STEENUIJL (De Kuilen 3a Son en Breugel 06 51946084 ) is een dagvoorziening voor mensen
(VAN ELKE LEEFTIJD) met dementie. Die mensen kunnen dan langer in hun eigen omgeving blijven
wonen, de mantelzorger wordt ontlast doordat de dagbesteding plaats vindt in "hun tweede
thuis". In principe alleen in de week; op aanvraag is ook in het weekeinde dagopvang mogelijk.
bezoekers kunnen alleen in het weekeinde op afspraak een bezoek brengen.
20. De Kuilen vervolgen, voorrangsweg oversteken, op fietspad rechts en 1e weg links (Eind, wordt
van den Elsenstraat ).
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DE STOERDERIJ (v.d. Elsenstraat 56 in Breugel) is een boerderij met stoere waterbuffels, in
de directe omgeving te bewonderen. Het zijn vriendelijke en aanhankelijke beesten die
graag door kinderen worden geaaid. De buffels leveren de melk voor de buffelmozzarella,
maar dat wordt hier nog niet gemaakt. Van de Breugelse buffelmelk wordt roomijs,
yoghurt en panir (vleesvervanger) gemaakt. Ook verkopen we buffelvlees maar niet het
hele jaar door. 't Winkeltje is in principe 7 dagen per week open. De buffels zijn vrij te
bezoeken in de weilanden achter de boerderij.
21. 1e Weg links (Keske), 1e weg links Broekstraat) en voor kanaal links, even terug naar de brug.
22. Brug bij Stad van Gerwen over en aan andere kant rechtsaf en fietspad langs kanaal volgen (weer
terug ri Son).

"Bijna halverwege naar de volgende brug zie je op woensdag en zaterdag van 10.30-18 uur
een bord dat verwijst naar biologische groenten. Het pad in naar beneden en tussen de
landerijen van Brabants Landschap (natuurbeheer!) ligt daar een prachtige vrij
toegankelijke bloementuin: " HET VERBORGEN PARADIJS" .
Een boomgaard, moestuin met biologische groenten, bloemen, bijen en honing, Spannend
bosperceel. Koffie-thee en verse tuinsoep. Op afspraak is ook bezoek op andere dagen
mogelijk. Bel dan Marie Christien op 06 11912416."
23. Langs kanaal verder ri Son, bij Hooydonkse Brug weg oversteken en fietspad langs kanaal blijven
volgen.
24. Over de Dommel, einde weg links en links aanhouden (Driehoek).

LE PETIT PARADIS (Driehoek direct na nr 8 links; www.tuinpetitparadis.nl) Biotopentuin,
theeschenkerij, home-made appeltaart, honing verkoop, biodiversiteit-zoektocht. Open en
vrij toegankelijk op zondagen van april t/m oktober van 11-17 uur mits het fietsweer is.
Dus gesloten wanneer het regent!
25. Weg vervolgen (wordt Bokt) en bij bakhuisje op fietsknooppunt 8 heel even rechtdoor naar De
Blije Big.

Biologische boerderij De Blije Big, gespecialiseerd in het houden van biologische varkens en
runderen, biologische tuinbouw en natuurbeheer. Op vrijdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
is de boerderijwinkel geopend.
Er is een Gastenverblijf waarin 16 personen kunnen overnachten. Bovendien ook te huur
als vergaderlocatie. Er is een kampeerboerderij aan het bedrijf verbonden. Je kunt er ook
terecht voor een BBQ van eigen producten.
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26. Terug naar bakhuisje en daar rechts op fietspad (fietsroute 98)
27. Fietspad volgen, op splitsing links richting de Dommel en verder blijven volgen
28. Einde fietspad links (Kosmoslaan) en vóór vkl links op fietspad (parallel aan Sterrenlaan)
29a. Over de Dommel en bij 1e rotonde rechtsaf, rotonde oversteken, aan overzijde rechtsaf en
daarna linksaf
29b. 1e straat rechtsaf richting Vorsterdijk en op T-splitsing linksaf Vorsterdijk op

BLAUWE BESSEN CULTUUR VAN GROTEL (Vorsterdijk 16a Nuenen, tel 2842703). U kunt er
terecht voor verse bessen en allerlei bessenproducten in juli, aug. en sep. van 10-18
uur,zaterdag 10-16 uur, zondag gesloten. Ook is het mogelijk om zelf bessen te plukken,
voornamelijk in juli en augustus. Van okt t/m juni zijn er ingevroren bessen en
bessenproducten te verkrijgen. In deze maanden is het alleen open op vrijdag van 13.30-18
uur en zaterdag van 10-12.30 en 13.30-16 uur. Excursies worden niet gegeven.
30. Op kruising rechts (Opwettenseweg wordt Wolvendijk) en bij vkl rechtdoor.

(Wie even van het Van Gogh/Roosegaardepad wil genieten gaat direct na de vkl links dat
fietspad op dat uitkomt op de Loostraat. Daar rechts en einde weg links. Het pad is bij
duisternis verlicht in de stenen waar je overheen fietst!)
31. Einde Wolvendijk rechtdoor ( 't Hofke) en voor school rechts.
32. 1e weg links en eindpunt bij Wasvenboerderij.
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