Fietsroute Aarle-Rixtel-Helmond-Nuenen-Gerwen-Aarle-Rixtel
START ANWB knooppunt 59 bij Kiosk Kouwenberg Aarle-Rixtel
La – linksaf, Ra – rechtsaf, Rd – rechtdoor, Ri – richting,
nummers zijn van ANWB fiets knooppuntroute
Startpunt 59
- 59  44
- 44 Ra fietspad langs kanaal volgen tot sluis
 - Ra Sluis over en meteen


























- La meteen
- Ra (Kleine Overbrug) pad volgen, bij splitsing links aanhouden, Kleine Overbrug
- einde Kleine Overbrug - Verliefdlaantje, La (Aarle-Rixtelseweg)
- bij verkeerslichten Rd
- 2e weg Ra (Warande)

verhard fietspad Rd volgen tot einde fietspad

- La (Eenselaar) weg Rd volgen tot voorrangsweg met knikje oversteken
(Spaanseweg)
- einde weg La (Gasthuisstraat) weg links volgen blijft Gasthuisstraat daarna
- 2e weg Ra Gasthuisstraat
- Ra – (Veedrift) weg Rd volgen – Berenbroek- viaduct over, einde weg
- Ra - (Medevoort) route 82
- 1e Ra (Nuenensedijk) 82
- 1e weg La 82 volgen is een nieuwe weg (de Voort)
- 1e rotonde Rd 82 volgen
- 2e rotonde Rd 82 volgen
- 3e Rotonde Ra 82 volgen tot einde weg
- La 82 volgen bij knooppunt 82
- Ra (Vaarleseweg) na rode weg
- 1e weg La (Vaarle)
- einde weg Ra (Schoutse Vennen)
- Ra - bij splitsing
- Ra - bij splitsing (Breeldere)
- La - einde weg (Beekstraat)
- La - meteen na viaduct en fietspad volgen (Weiersedreef)
- Ra einde fietspad daarna meteen
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- La Kremerspad volgen
 - Ra einde Kremerspad, Centrum volgen, eerste weg
- La onder tunneltje ###

- Ra na tunneltje fietspad volgen (Hopveld)

- Ra op Hopveld fietspad volgen, weg oversteken wordt Alfons Blommelaan –
Nico Eekmanlaan weg Rd volgen, Loenys van Lancveltlaan wordt Lucas van
Hauthemlaan
Bij Dorpsboerderij de Weverkeshof tussenstop
















- Na stop weg vervolgen
- Ra 2e weg (Berg) en meteen La (Dennenlaan) ###
- Ra 3e weg rechts (Dennenlaan volgen wordt Cederlaan)
- La 2e weg Lissevoort
- La einde weg en meteen Ra naar Paaihurken
- Ra 1e weg Het Frankrijk
Het Frankrijk weg volgen wordt Broek
- Rd voorrangsweg oversteken (Lankveld) weg volgen (Hool) tot
- Ra Laar

weg volgen tot kruispunt Kerk (Gerwen)

- La Ruiterweg en weg volgen Ri Lieshout
- Ra Roeklaan (bij beklede lantaarnpaal) bossen in
- La 1e weg (Bosrand) weg Rd volgen gaat over in ’t Hof, La het Hof volgen
- Bij splitsing volg Rooiven 3-5-7 Ri Aarle-Rixtel (zandweg)
- La einde (zand) weg Kievitlaan

volgen tot voorrangsweg

- Ra Lieshoutseweg weg volgen tot Kouwenberg Aarle-Rixtel
Knooppunt 59 Eindpunt.

### Voorkeur tussenstop in centrum: La onder tunneltje, Rd naar centrum, na
tussenstop- hoofdstraat Nuenen – Berg - volgen en La Dennenlaan route verder volgen

Fijne en Gezellige fietstocht gewenst.
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