ROUTEBESCHRIJVING
Middeleeuwse Kerktoren Route

Bij de rotonde daarna gaat u nogmaals rechtsaf richting
Geldrop/Mierlo.
Deze weg volgt u tot over het kanaal, waar u Mierlo binnen rijdt.

Vanaf de Oude Toren in Stiphout loopt de route door
Brandevoort naar de Heilige Luciakerk van Mierlo.

Bij de T-splitsing van zandwegen slaat u linksaf richting knooppunt
. Vanaf knooppunt ... vervolgt u de weg rechtdoor over de Oude
Torenstraat naar knooppunt ... op de Cav-weg.
Vanuit hier kunt u de route ook vervolgen naar knooppunt
waardoor u direct vanuit Stiphout de Torenroute vervolgt richting
Lieshout. Volgt u knooppunt
dan komt u in de buurt
van Nuenen uit.
Vanaf knooppunt

op de Cav-weg, volgt u knooppunt

Bij de tweede rotonde gaat u linksaf de Prelaat Brantenstraat in.

Met het informatiebord in de rug vertrekt u in noordoostelijke
richting, langs het bankje bij het wegkruis, naar de hoek van de
Tomakker en het Kremerspad (T-splitsing van fietspaden bij de
gele prullenbak) waar u de Laan van Nuenhem oversteekt.

Deze weg komt uit op de Dorpsstraat. Hier gaat u linksaf de
Dorpsstraat op. In de verte ziet u hier de toren van de
Heilige Luciakerk al.

Daarna gaat u linksaf via de fietstunnel onder de Smits van
Oyenlaan door en via de Vincent van Goghstraat rechtdoor
richting het centrum van Nuenen.

Van hieruit gaat u de eerste rechts de Kerkstraat in.

De Vincent van Goghstraat volgt u met de bocht mee naar rechts,
langs het Vincent van Goghplein af.

Bij de eerste rotonde die volgt, gaat u rechtdoor.

Vanaf het informatie bord bij de Oude Toren vertrekt u in
noordwestelijke richting over het zandpad richting de akkers.

.

U volgt knooppunt 82 over het viaduct.
U gaat bij de T-splitsing bij het grote tuincentrum/boomkwekerij
op de medevoort linksaf, waar u Helmond binnenrijdt.
Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf het fietspad op,
richting Brandevoort.
Als u hier aan het einde van de Medevoort links af slaat en het
fietspad volgt komt u uit bij de Brandevoortse Hoeve. Hier zijn
echte streekproducten verkrijgbaar in de boerderijwinkel.
Hier is ook een terras waar kan worden genoten van een drankje
en er is ook een speelweide.

Bij het derde kruispunt gaat u rechtsaf de Past. de Winterstraat in.
Daar staat de Heilige Luciakerk.
Het informatiebord bevindt zich op de toren van de
Heilige Luciakerk, links naast het ingangsportaal.

Vanaf de Heilige Luciakerk, vervolgt de route zich naar de
Kerklocatie Tomakker in Nuenen.
Met het informatiebord van de Heilige Luciakerk in de rug,
vervolgt u de route rechtdoor via de Kannunik Daemenstraat.
Aan het einde van deze weg gaat u rechtsaf het fietspad op de
Zandheuvel West op.
Op de rotonde bij de Geldropseweg gaat u drie kwart rond
(linksaf) en volgt u een stukje fietspad.
Vervolgens slaat u meteen rechtsaf het fietspad in,
richting Nuenen.

U vervolgt de route over het fietspad richting de spoorwegonderdoorgang. Na de spoorwegonderdoorgang gaat u direct rechtsaf.

U fietst alsmaar rechtdoor.

Dit fietspad volgt u en bij de T-splitsing aan het spoor gaat u
linksaf richting CS Helmond-Brandevoort
.

Bij de T-splitsing die uiteindelijk volgt, gaat u linksaf richting
de brug over het kanaal.

Brandevoort is de nieuwste woonwijk van Helmond, ontworpen
door de stedenbouwkundig architect uit Luxemburg, Rob Krier.
De bouw startte in 2000 en is al voor een groot deel voltooid.

Voorbij de brug volgt u knooppunt 82 .
Vanaf knooppunt 82 rijdt u vervolgens naar knooppunt 69
richting Nuenen.

Met de stationsklok in de rug gaat u rechtdoor
de Veste in via de Herselsestraat.

Na knooppunt 69 steekt u het viaduct over de A270 over.

Deze weg volgt u richting de overdekte marktplaats in het
centrum van Brandevoort, op de Plaetse.

Vervolgens gaat u bij het eerst volgende kruispunt linksaf het
fietspad, de Weijersdreef op richting Nuenen.

Bij de overdekte marktplaats volgt u het bordje Centrum.

Daarna volgt u het fietspad langs de voetbalvelden af en
aan het einde slaat u rechtsaf.

U verlaat vervolgens de Veste links om de Openbare
basisschool heen, om richting de Biezenlaan te fietsen.

Dan slaat u meteen de eerste linksaf het Kremerspad in.

Vervolgens fietst u onder de Biezenpoort door en steekt u
rechtdoor de brug over, Brandevoort uit.

Op dit fietspad gaat u alsmaar rechtdoor, dan rijdt u recht
op de kerklocatie bij de Tomakker in Nuenen af.

Na de brug slaat u linksaf het fietspad op, richting de bushalte.
U hoeft niet over te steken.

Het gaat hier om het terrein waar nu het protestante kerkhofje
ligt dat wordt omringd door hoge bomen. Bij deze locatie staat
geen informatiebord van de Route. Wel zijn de QR-code en het
logo van de Middeleeuwse Kerktoren Route onderaan het
achterste bord geplaatst. Dit bord verteld over de oude
Clemenskerk, de toren en over Vincent van Gogh.

Bij de rotonde die volgt gaat u rechtdoor.
Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf richting Mierlo.

Van de Tomakker in Nuenen naar de
Toren van Nederwetten.

Daarna slaat u direct linksaf de winkelstraat in die ook
Vincent van Goghstraat heet.
Aan het einde van deze straat linksaf zijn leuke restaurantjes en
terrasjes te vinden en het Park van Nuenen om even te pauzeren.
Aan het einde van de straat slaat u rechtsaf bij de
T-splitsing, de Berg in.
Vanaf hier rijdt u rechtdoor, voorbij de VVV, Papenvoort in.
Voorbij het Vincent van Goghkerkje slaat u, na het oude
Gemeentehuis, de eerste linksaf, de Jan van Amerzoyenlaan in.
Deze rijdt u uit tot aan de T-splitsing, waar u rechtsaf
de Lucas van Hauthemlaan in slaat.
Hier komt u langs de Oude weverijfabriek en het Weverkeshof,
een leuke kinderboerderij om te pauzeren met kleine kinderen
Daarna gaat u linksaf het fietspad, de Langlaar op.
De Langlaar gaat over in de Dreef.
Aan het einde van de Dreef slaat u linksaf, weer de Langlaar in.
Vervolgens gaat u linksaf de Gerwenseweg op.
(Fietspad aan de overkant van de weg.)
De Gerwenseweg volgt u langs de molen en daarna gaat u met de
bocht mee naar rechts de Broekdijk op. (Hier ook even oversteken
om het fietspad die kant op te kunnen volgen.)
U komt langs een van de oudste boerderijen van Nuenen.
Aan de Broekdijk ligt ook de oude protestante begraafplaats
de Roosdoncken met hierachter poelen voor amfibieën en een
klein hertenkampje. Het Broek is een uniek kleinschalig moeraslandschap in Nederland. U fietst verder over het eerste
aangelegde fietspad van Nederland.
De Broekdijk blijft u rechtdoor volgen tot aan het ANWB bord dat
linksaf naar Nederwetten wijst, hier gaat u linksaf.
Deze straat, de Hoekstraat, volgt u langs de huidige kerk van
Nederwetten af, met de bocht mee naar rechts, waarna u in de
verte al de toren ziet staan. Het informatiebord van de
toren van Nederwetten staat langs de Hoekstraat bij de oprijlaan
van de hengstenboerderij.

Van de Toren van Nederwetten naar de
St. Clemenskerk van Gerwen.
Vanaf de toren van Nederwetten, volgt u de Hoekstraat
richting Hooidonk in noordelijke richting
en rijdt u Nederwetten uit.
Vervolgens gaat u bij de T-splitsing linksaf de Hooidonk op.
Links van de route ligt de Hooidonkse Watermolen. Het dorp
Nederwetten dankt zijn ontstaan aan het aldaar in 1146 gestichte
klooster Hooidonk. In 1300 was het uitgegroeid tot een rijk
klooster voor zusters van adellijke afkomst. Het klooster beschikte
over een eigen watermolen en een aantal hoeven, waaronder de
Kerkhoeve die naast de alleenstaande kerktoren van Nederwetten
stond. Klooster Hooidonk is zeer representatief voor de Late
Middeleeuwen. Hier zaten adellijke dames die zich aan god, noch
gebod hielden; er speelden zich allerlei wantoestanden af.
Er werden banketten gehouden en veelvuldig waren er klachten
dat men hier te weelderig leefde.
Daarna volgt u de Hooidonk tot aan het kanaal en gaat u voor
het Wilhelminakanaal rechts de Kanaaldijk-zuid op.
Dan volgt u het Kanaal over het fietspad tot rechtsaf Stad
van Gerwen staat aangegeven.
Het Wilhelminakanaal is de enige oost-westverbinding door
Noord-Brabant. In 1910 werd gestart met de graafwerkzaamheden
en in 1923 werd het project voltooid. De lengte van het kanaal is
69 km( Let op de oude brug). Ten zuiden van en evenwijdig aan
dit kanaal wordt de toekomstige 'Ruit om Eindhoven-Helmond,
gerealiseerd, een nieuwe oost-west snelweg verbinding met
aansluiting op de N279 langs de Zuid-Willemsvaart.
Hier gaat u rechtsaf richting knooppunt 73 .
Vanuit knooppunt 73 volgt u de route richting knooppunt 74
U kunt vanaf hier in de verte al de torenspits van de oude
Clemenskerk van Gerwen zien.
Vanaf knooppunt
kunt u de route ook vervolgen naar
knooppunt
waardoor u direct vanuit Nuenen de
Torenroute vervolgt richting de Oude Toren van Stiphout
en daarna de Luciakerk in Mierlo.
Vlak voor knooppunt 74 bent u al bij de oude Clemenskerk.
U fietst links om de kerk heen, langs de knol af. Het informatiebord vindt u tussen de bushalte en de brievenbus in.

Van de St. Clemenskerk van Gerwen naar 't Hof in Lieshout.
Met het informatiebord van de Clemenskerk in de rug vertrekt
u in westelijke richting. U fietst een stukje terug naar het
kruispunt bij de drie houten bankjes.
Op dit kruispunt bij de kerk gaat u rechtdoor de Ruiterweg in.
Over de Ruiterweg fietst u richting Lieshout. De Ruiterweg gaat
over in de Lieshoutseweg.
De Lieshoutseweg volgt u langs het Kamerven af.
Een prachtig stukje heide.

De Lieshoutseweg gaat over in de Eksterlaan en daarna in
Deensehoek. Waar het fietspad over gaat in de openbare weg,
gaat u rechtdoor de Deensehoek op.
Aan het einde van de Deensehoek slaat u rechtsaf richting de
grote kruising op de Molenheide. En gaat u bij deze kruising
rechtdoor richting 't Hof.
Vervolgens slaat u linksaf ’t Hof in.
U volgt 't Hof met de bocht naar rechts en aan de linkerkant ligt
de boerderij met het overgebleven transept van de kerklocatie
op ’t Hof. Direct daarvoor vindt u het informatiebord.

Van de kerklocatie 't Hof naar de toren van Beek.
Vanaf het informatiebord bij 't Hof volgt u de doorgaande weg
en gaat u met de bocht mee naar links om de boerderij heen
richting een vijfsprong.
Op de vijfsprong neemt u de eerste straat links.
Op het kruispunt bij het Rooiven volgt u de Laarbeekroute
richting Aarle-Rixtel.
Deze weg blijft u volgen richting knooppunt 63 tot aan het
kanaal.
U steekt het kanaal over via de brug.
Vervolgens gaat u rechtdoor over de rotonde en volgt u deze weg
richting Beek over de Beekseweg. Vanaf hier ziet u in de verte
de toren van Beek alweer.
Voorbij de Goorloop slaat u de eerste straat linksaf de Muzenlaan
in en rijdt u zo Beek en Donk binnen.
Op de Muzenlaan gaat u de eerste rechts de Wijnkelderweg in.
Daarna gaat u de tweede straat rechtsaf, de Molenweg op.
Dan neemt u de eerste straat rechts, de Dokter Timmerslaan.
Hier ligt het kerkhof met de Toren van Beek.
Bij de ingang vindt u het informatiebord.

Van de toren van Beek naar de kerklocatie Aarle.
Met de kerktoren en het informatiebord in de rug
vertrekt u linksaf over de Dokter Timmerslaan.
Daarna gaat u de eerste straat rechts, de Orchideestraat in.

Na de brug slaat u linksaf en daarna de eerste rechts, de Laarweg
in. Vanaf de Laarweg keek men vroeger al uit op de kerk van Aarle.
Links langs de Laarweg, tegenover het protestantse
kerkhofje ligt de kerklocatie van Aarle.

Van de kerklocatie Aarle naar de kerklocatie Rixtel.
U vervolgt de weg, vanaf het informatiebord bij het kerkhof, door
het eerste zandpad rechts te nemen, na het kerkhof,
richting het Hagelkruis.
Bij het Hagelkruis slaat u linksaf en rijdt u over de Hagelkruisweg.
Op de rotonde gaat u linksaf richting Helmond.
Daarna slaat u dan de eerste rechtsaf, de Janssenstraat in.
Vanaf de Janssenstraat gaat u de tweede linksaf de Bosscheweg op,
waarbij u langs de prachtige Aarlese kapel rijdt.
De Bosscheweg volgt u tot aan de Helmondseweg.
Bij de T-splitsing aan de Helmondseweg gaat u
direct rechtsaf de ventweg op.
Daar ziet u het informatiebord van de kerklocatie Rixtel. Vanaf
hier kijkt u uit op de weilanden aan de overkant van de weg,
waar vroeger de kerk van Rixtel stond.

Van kerklocatie Rixtel naar de Oude Toren van Stiphout.
Vanaf de ventweg van de Helmondseweg volgt u de weg verder
richting Helmond. Deze weg gaat over in de Aarlerixtelseweg.
Langs de Aarlerixtelseweg ligt nog een oude herberg. Vroeger
droeg deze uitstekende rustplek de naam Schevelingen. Nu heet
het Isa's en is het een tappa's restaurant met terras.
Op de Aarlerixtelseweg slaat u ter Hoogte van het Verliefd
Laantje, schuin tegenover de ingang van Golfclub Overbrug,
de eerste rechts de Grote Overbrug op.
De Grote overbrug blijft u volgen tot deze over gaat in
de Kasteellaan richting Kasteel Croy.
Kasteel Croy wordt omringd door Landgoed Croy, met daarop een
aantal Hoeven die daar van oudsher aan verbonden zijn. Landgoed
Croy is een prachtig groen gebied rond Kasteel Croy dat 254 ha.
groot is. Op en om dit landgoed bevinden zich diverse bedrijven.

Aan het einde van de Orchideestraat gaat u rechtsaf de
Lieshoutseweg op.

Vanaf Croy gaat u linksaf de Croylaan op en volgt u deze weg
langs het kasteel af tot over het riviertje, waar de Croylaan
overgaat in Rootakkers. Vanuit hier is de Oude Toren al te zien,
met in de verte de nieuwe kerk van Stiphout.

Voor het kruispunt op de Lieshoutseweg slaat u aan de overkant
van de weg linksaf de Groenwoudseweg in en vervolgt u de route
over de verharde weg met een bocht naar rechts.

Op de Rootakkers gaat u met de bocht mee naar links.

Bij de T-splitsing die volgt slaat u linksaf het Laar in.
Het Laar volgt u tot aan het kanaal, waar u rechtsaf slaat en over
de Laarbrug het kanaal oversteekt.

Daarna de eerste rechts, het zandpad op dat Oude Torenstraat heet.
Op dit zandpad gaat u de eerste linksaf om bij het bord
van de Oude Toren van Stiphout te komen.
Als u hier rechtdoor gaat langs knooppunt ... vervolgt u de route.

