
     

 

     

Fietstocht Wanroij – Sint Anthonis 

Vertrek vanaf: Lamperse Hei, Lamperen 14 Wanroij. Vanaf inrit (huiskant) linksaf. 

1. Daarna 1e verharde weg rechts, St. Anthonisweg, richting Ledeacker. 

2. Na ca. 300 m. 1e verharde weg links, Walsert. Pas op met oversteken. 

3. Weg volgen, bij An ’t Hoag (Walsert 6) mogelijkheid om op bedrijf rond te kijken, 

dus stoppen. 

4. Weg vervolgen, voorrangsweg oversteken naar Papenvoortsesteeg.  Uitkijken!!! 

5. Weg volgen tot einde, weg oversteken (uitkijken) en fietspad naar links volgen. 

6. 1e weg rechts, Sassekamp. 

7. 1e verharde weg rechts, Ledeackersestraat, verharde weg volgen (bocht naar links) 

tot einde weg (Noordkant). 

8. Op Noordkant linksaf en weg volgen (Zandkant) tot einde weg, doodlopende weg 

naar melkveebedrijf Wientjes (Zandkant 13b). Hier kun je door de koeienstal fietsen.  

9. Vanaf inrit Wientjes linksaf, en dan 1e verharde weg links (Zandkant) volgen.  

10. Einde weg, Dr. Verbeecklaan oversteken, door fietstunnel onder rotonde richting 

Stevensbeek. 

11. Bij boomkwekerij fam. v.d. Hoven, Stevensbeekseweg 3, kun je erf op fietsen naar 

loods. 

12. Vanaf inrit linksaf, weg vervolgen tot bij Fruitbedrijf van Welie, Stevensbeekseweg 9. 

Hier kun je binnen kijken naar destilleerderij, met uitleg. Voorzichtig met 

oversteken!!!! 

13. Vanuit inrit weer weg oversteken en rechts aanhouden. 

14. Weg vervolgen (ca 2 km) tot bij melktap de Kamp, fam. Arts, Stevensbeekseweg 37. 

Melktap en bedrijf bekijken. Let op bij oversteken!! 

15. Vanaf inrit oversteken en rechts aanhouden, fietsknooppunt 51 volgen (rechts 

fietspad bos in). Let op bij oversteken! 

16. Fietspad volgen, bij T-splitsing rechts aanhouden, knooppunt 43 volgen.  

17. 1e verharde weg rechts volgen, knooppunt 36.(Mullemsedijk) daarna 1e verharde 

weg links. 

18. Voorrangsweg (Lindenlaan) oversteken, weg volgen tot aan einde weg, stukje links 

en daarna meteen rechts (Watermolenstraat). 

19. Einde weg rechts (Grotestraat). 

20. Na Koffiehuis ‘Ons Moe’  1e weg links (Rondsel), volgen en na ca. 300 m in 

bocht/einde weg aan rechterkant fietspaadje op. 

21. Bij brug links het Avonturenpark in, doorfietsen tot aan ‘boerderij’. In het park kunt 

u even rondkijken, er zijn vrijwilligers aanwezig.   

22. Langs boerderij rechts aanhouden en weg volgen om op Blauwstraat te komen.  

23. Op fietspad Blauwstraat rechts, Provinciale weg oversteken (Let op) en rechts 

aanhouden.  

24. Einde weg links (Peelkant), na ca. 1 km 2e verharde weg rechts (Vlagberg). Op 

splitsing rechts aanhouden en meteen daarna links fietspad volgen richting 

Staatsbossen, knooppunt 96 volgen. 

25. Fietspad volgen ca 2 km (wordt semi-verhard), net voor 2e witte paddenstoel (nr. 

37) links,  bij witte paddenstoel nr. 8 rechts over wildrooster. 

26. De Quayweg oversteken richting Waterval (opletten). (Aan linkerkant ziet u een 

perceel met peilgestuurde drainage), 2e verharde weg rechts (Fortunaweg) . 



27. Einde weg rechts (naar Park), daarna 1e verharde weg links (Peelsteeg). 

28. Bij Pluimveebedrijf fam. van Haare Peelsteeg 5, kunt u bedrijfsfilmpje bekijken. 

29. Einde weg links. U arriveert weer bij de Lamperse Hei. 

 

 

Onderweg staan gewasborden met uitleg en QR code over het gewas wat daar groeit.  


