
De Fietsroute volgt deels fietsknooppunten (nummers) of een specifieke beschrijving (letters met *):  
 

START*  - A* – 82 – 76 – 78 – 66 - B* - C* - 2 -68 – D* - 82 – 6 - EINDE* 

 

*Reg) 

 

 

  

BK2 LaTrappen naar de haven Fietsroute (21km) 

Deze fietsroute is de tweede uit acht fietsroutes van +-25km in en rond Biest-Houtakker. In deze 
fietsroute ontdek je dat fietsen in de stad verrassend leuk kan zijn. Je fietst onder andere naar de 
Tilburgse Piushaven. Maar voor hen die de stad te druk vinden is er geen man overboord, want op 
de heenweg fiets je dwars door de schitterende Kerkeindse heide en terug heerlijk rustig langs het 
Wilhelminakanaal. Bierliefhebbers opgelet: deze route passeert het proeflokaal van 
Trappistenbrouwerij LaTrappe! 

START*:  Begin de fietsroute bij het 
bezoekescentrum. Van daaruit ga je vanaf de 
parkeerplaats naar het aangrenzende 
Besooijenpaadje (kerkpaadje) en rijd je richting 
akkerstraat. Je gaat aan het eind bij de 
Akkerstraat rechtsaf richting Brug Holenakker. Bij 
de brug ga je linksaf het fietspad langs het 
Wilhelminakanaal op richting brug Biest-
Houtakker.  
 
A*:  Je steekt brug Biest-Houtakker over en blijft 
langs de Heuvelstraat fietsen. Zo’n 1.5 km na de 
brug sla je linksaf naar de Peijnendijk. Deze weg 
wordt later zandpad met een fietspad ernaast. 
Blijf deze volgen en rijdt over de Kerkeindse 
heide. Aan het eind van het pad (met Abdij 
Koningshoeve in zicht)  verandert het pad in 
halfverharding. Blijf het pad volgen tot je bij de 
Eindhovenseweg komt. Sla hier linksaf richting 
Abdij en knooppunt 82. 
 
B*: bij knooppunt 66 rijdt je richting 65 langs de 
spoorlaan. Je slaat echter eerder linksaf, bij het 
eerste fietsers oversteeklicht nog voor het 
Interpolis gebouw en blijft de Tivolistraat volgen. 
Je fietst langs popcentrum 013 en de korte 
heuvel.  

Deze fietsroute is ongeveer 25 
kilometer lang en start bij 
bezoekerscentrum Buitengewoon in 
het centrum van Biest-Houtakker (nabij 
fietsknooppunt 5). Daar kun je ook 
parkeren en is een oplaadpunt voor 
elektrische fietsen.  

Deze route is ook 
beschikbaar via 
de route.nl app  
via de QR code 
hiernaast:   

C*: De Tivolistraat buigt naar links en wordt sint Jozefstraat. Na 200m sla 
je rechtsaf de Lanciersstraat in, richting knooppunt 2 om bij de gezellige 
Piushaven te belanden.  
 
D*: Sla bij 68 lnksaf en weer linksaf zodat je via de Hopliedenkade en 
Tamboerskade langs het water blijft rijden. Pas op bij het oversteken van 
de wethouder Baggermanlaan. Sla bij de Hoevenseweg (bij de 
handmatige Draaibrug) rechtsaf de fietsstraat op. Deze weg leidt je na 
600m naar het grote kruispunt van Ringbaan Zuid en Oost. Steek het 
kruispunt over en fiets voor het Bastion hotel door over de 
Koningshoeven in de richting van knooppunt 82. Steek Brug 
koningshoeven over en ga direct rechtsaf in de rinchting van 
knooppunt 6.  
 
Einde*: Fiets bij 6 in de richting van knooppunt 5 om weer bij het 
vertrekpunt uit te komen.  
 
 


