Deze weg voert dwars over
de Kerkeindse heide, door
een fraai bos. Als je dat bos
uitrijdt, zie je links en rechts
diverse boerderijen. Eén
daarvan is onlangs flink
vernieuwd en uitgebreid:
de melkveehouderij van de
familie Van de Wouw-Van
Balkom (aan de linkerkant
op Pijnendijk 4): G.
Volg de Pijnendijk tot het
eind en sla rechtsaf (Heuvelstraat). Ook langs de
Heuvelstraat liggen vele
boerderijen: je bevindt je
hier echt in landelijk gebied! Blijf de Heuvelstraat
volgen, deze gaat over in
de Biestsestraat. Je komt
aan het kanaal en steekt dat
over.
Aan de overkant vind je uitspanning De Gulle Brabander: H. Mis
schien een geschikt moment voor een korte pauze?

Blijf de aanwijzingen
voor fietsknooppunt 2
volgen tot je in Diessen
bij Restaria De Zwaan
(I) uitkomt. Steek
daar schuin de Juliana
straat over (volg dus
niet langer knooppunt
2). Volg de Willibrordusstraat tot aan het
eind en sla linksaf
(Heuvelstraat). Aan de
linkerkant vind je Herberg Kerkzicht: J.
Volg de Heuvelstraat
en sla na een kleine 100
meter rechtsaf (Molenstraat). Blijf de Molenstraat volgen totdat een
bordje van het fiets
knooppuntennetwerk
je rechtsaf stuurt, richting knooppunt 1 (Lombartsstraat). Blijf de richting van knooppunt 1
volgen. De Lombartsstraat gaat over in de Westerwijk.

Vervolg de route langs de Biest
sestraat (richting fietsknooppunt 6) tot aan het dorp BiestHoutakker en volg vervolgens de
route naar fietsknooppunt 5.
Na Biest-Houtakker kom je bij
een splitsing. Houd daar links
aan (Biestsedijk; richting fiets
knooppunt 2) en vervolg de
route richting Diessen langs het
Landgoed Annanina’s Rust.
Volg de Westerwijk tot aan het kruispunt en sla daar rechtsaf (Waterstraat; richting knooppunt 1). Blijf nog steeds de richting van
knooppunt 1 volgen. De knooppuntbordjes leiden je naar links over
een fietspad en uiteindelijk over een viaduct over de provinciale weg
N269. Na dat viaduct ga je naar links en even later scherp naar rechts
(Esbeekseweg). Je ziet bioboerderij ’t Schop (K) al snel aan je linkerhand liggen. Steek daar de Esbeekseweg over en zoek een plaatsje om
je fiets te stallen! Veel plezier bij het Farm Festival!
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Volg de Koopvaardijstraat, deze gaat over in de Piushaven. Je komt
nu bij de Natuurmarkt: B.
B Natuurmarkt Piushaven

Je vertrekt van de NWE Vorst in noordelijke richting en gaat bij
koffieshop Kaldi linksaf (Tuinstraat).
Volg de Tuinstraat tot aan de vijfsprong en ga daar linksaf (Nieuwlandstraat). Volg de Nieuwlandstraat tot aan het Radiopleintje en ga
bij het nieuwe restaurant Happy Italy rechtdoor (Kapelhof).
Volg het Kapelhof (bocht naar links) tot aan de Oude Markt en ga
daar rechtsaf. Steek de Schouwburgring over en volg het fietspad
naar links. Ga de eerste weg rechtsaf (Bisschop Zwijsenstraat). Na 20
meter zie je rechts een kapel: A.
A Expositie mEATing en Varkenshuis

In de naam mEATing klinkt het vlees, het eten en het ontmoeten door. Kunst
en het daaruit voortkomende nevenprogramma brengen existentiële vragen
voor het voetlicht. In de kapel aan de Bisschop Zwijsenstraat heeft mEATing
dit weekeinde een expositie ingericht. Daarin onder meer het werk van Mieke
Smits, die laat zien hoe je uit menselijk vet mineraalrijk voedsel kunt maken
om honger de wereld uit te helpen.
Bovendien kun je hier een voorproefje krijgen van het Varkenshuis, dat binnenkort vlakbij het Factorium wordt ingericht. Het Varkenshuis is een project
van mEATing in samenwerking met ‘Varkenshuis/PeerGrouP’. Doel van het
project is om vanuit de kunst en relaterend aan andere disciplines vragen te
stellen over de verhouding mens en varken.

Vervolg je weg door de Bisschop Zwijsenstraat tot het kruispunt en
sla daar linksaf (Primus van Gilsstraat).
Volg de Primus van Gilsstraat tot aan de Piusstraat, steek die over en
volg het fietspad naar links en sla vervolgens rechtsaf (Gildebroe
dersstraat).
Sla bij het eerstvolgende kruispunt linksaf (Sint Sebastiaanstraat) en
volg die straat tot het einde. Sla daar rechtsaf (Koopvaardijstraat).

Van 10:00 tot 17:00 uur organiseert het Platform Biodiversiteit Tilburg aan de
kades van de Piushaven de Natuurmarkt. Daar is van alles te doen voor groot
en klein, zoals planten ruilen en nestkastjes timmeren. Je krijgt informatie over
o.a. ecologisch tuinieren, bijenhotels en bedreigde diersoorten. Doorlopend
kun je deelnemen aan verschillende activiteiten voor jong en oud, zoals boottochtjes maken om natuur van kanaal en haven te bezichtigen, duiken in de
haven, deelnemen aan een quiz over bedreigde dieren, insectenhotels en
nestkastjes timmeren, kruiden, planten, zaden en zaailingen ruilen of kopen
en gratis biologische compost afhalen.
Een zeer bijzondere deelnemer aan de Natuurmarkt is Izzi, de organisatie van
Myra Rek (zie ook C). Zij organiseert om 12:00, 13:00 en 14:00 uur een korte
wandeling langs ‘eetbare stadsnatuur’. Je kunt je vooraf voor deze wandelingen aanmelden via Twitter (@izzi____) of via een e-mailtje aan info@izzi.nu.
Het verzamelpunt voor de wandelingen is de middenpier in de Piushaven.

Na een bezoekje aan de Natuurmarkt vervolg je de route langs de
Piushaven en Havendijk (hou het water aan je rechterhand), tot aan
de draaibrug. Daar steek je het water over.
Rij rechtdoor (Hoevenseweg) tot aan het kruispunt met de Fatima
straat (bakker aan de rechterkant). Sla rechtsaf de Fatimastraat in,
volg deze tot het einde van het voormalige Aabe-complex en sla
linksaf (Wethouder Baggermanlaan/Jan van Rijzewijkstraat).
Volg de Jan van Rijzewijkstraat tot aan de Ringbaan Zuid en steek die
over. Volg het fietspad naar links. Je fietst nu langs het Leijpark: C.
C Eetbaar Leijpark

Er groeit en bloeit van alles in de Tilburgse stadsnatuur. Ook nieuwsgierig
naar wat er wel en niet eetbaar is? Met de natuurwandeling Eetbaar Leijpark
laat Myra Rek van Izzi aan geïnteresseerden zien wat de Tilburgse Stadsnatuur ons culinair te bieden heeft.
Groente en kruiden kopen in de winkel is voor ons zo gewoon, dat we bijna
zijn vergeten dat het ook anders kan. Anders kan het zeker! Als je goed om
je heen kijkt is er namelijk veel eetbaars te vinden. Zo maak je een salade
extra feestelijk met madeliefjes en geef je met paardenbloemen je omelet
een lekker stevig karakter. Wanneer onkruid verandert in een ingrediënt voor
je maaltijd, kijk je ineens met hele andere ogen naar je leefomgeving. Meer
informatie over Eetbaar Leijpark is te vinden op de website www.izzi.nu

Volg het fietspad tot aan het kruispunt met de Ringbaan Oost en
steek over (rechtdoor). Sla aan de overkant van de weg rechtsaf en
houd links aan (Koningshoeven). Na een paar honderd meter zie je
aan de linkerkant ecologische tuinderij Ut Rooie Bietje: D.
D Ut Rooie Bietje

Ut Rooie Bietje is de biologische tuinderij van SMO Traverse. Het hele jaar
door verbouwt men hier groente, fruit en bloemen. Samen met vrijwilligers en
cliënten van Traverse werken ze hier aan een gezonde en duurzame samenleving. De producten zijn los verkrijgbaar in de winkel. Je kunt ook een abonnement op een groentepakket nemen. Deze kun je op vrijdagmiddag ophalen
in de winkel of een van de distributiepunten. Meer informatie op de website
www.utrooiebietje.nl

Volg Koningshoeven (onder de snelweg door) tot aan de brug over
het kanaal en steek het water over. Volg de weg (bocht naar rechts;
richting fietsknooppunt 83). Je rijdt nu op de Torentjeshoeve. Aan
de Torentjeshoeve is op nummer 6A de ecologische geitenboerderij
van de familie Van der Bruggen gevestigd: E. Blijf echter rechtdoor
rijden (Eindhovenseweg), tot aan Abdij Koningshoeven: F.
F Abdij Koningshoeven

‘La Trappe’, zoals het op Koningshoeven gebrouwen bier heet, is Nederlands
enige trappistenbier. Alleen als het bier in een trappistenklooster onder het
toezicht en de verantwoordelijkheid van de monniken gebrouwen wordt, mag
het de naam ‘trappistenbier’ dragen. La Trappe wordt op ambachtelijke wijze
gebrouwen, volgens een door de trappisten van Koningshoeven ontwikkelde
receptuur. Er komen uitsluitend natuurlijke ingrediënten aan te pas, zoals hop,
gerstenmout en gist. De brouwerij haalt het water voor het bier uit eigen bron.
Speciale aandacht verdient ‘Puur’ (4,7% alcohol), de eerste biologische trappist. Een doordrinkbaar, fris-hoppig, licht bier. Bij het brouwen van dit bier zijn
uitsluitend hoogwaardige, biologische ingrediënten gebruikt.
Het bier wordt geschonken in een ruim opgezet Proeflokaal en bovendien
verkocht in de Kloosterwinkel. Uit eigen huis zijn ook brood- en banketproducten, chocolade en jam verkrijgbaar in de winkel.

Na een eventueel bezoek aan de Kloosterwinkel en/of het Proeflokaal, vervolg je de route over de Eindhovenseweg, die bij de Abdij
een haakse bocht naar links maakt en even verderop een bocht naar
rechts. Je rijdt onder hoogspanningskabels door en daarna sla je
rechtsaf een onverharde weg in: de Pijnendijk.

