
Rondje Tilburg - Udenhout

Fietsroute Noord-Brabant 2,5 uur 37,7 km

Ben jij geïnteresseerd in de duurzame pareltjes in de omgeving van Tilburg? Dan is deze fietsrou-
te geschikt voor jou! Tijdens deze 2,5 uur durende tocht (zonder pauzes) fiets je langs 4 verschil-
lende aanbieders waar je de natuur kunt zien, proeven, ruiken en beleven. 

De route gaat langs FoodAtelier, Boshoeve Sprankenhof, Het Kruidenrijk en Focus Foodbar. On-
derweg kan je diverse producten bij elkaar verzamelen, zoals gebak, fruit en kruiden. Bij Het 
Kruidenrijk en FoodAtelier kan dit in de winkel, en bij Boshoeve Sprankenhof kan je zelfs je eigen 
ingrediënten plukken. Geniet tijdens de route van de prachtige Brabantse natuur, rust onder-
weg even uit op het terras bij Kasteel Nemerlaer en sluit je dag af met lekker avondeten bij Focus 
Foodbar. Een ding is zeker, na deze fietstocht weet jij de lekkerste duurzame aanbieders rondom 
Tilburg wel te vinden!

Food Atelier Het Kruidenrijk Focus FoodbarBoshoeve Sprankenhof



Boshoeve Sprankenhof

Adres
Schoorstraat 26a
5071 RA Udenhout

Openingstijden 
woensdag t/m vrijdag 11:00-18:00 uur
zaterdag   11:00-14:00 uur
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Genoten van jouw fietstocht, de natuur en alle leuke 
bezoekjes? Deel je foto met #GoodFoodClub! En maak 
kans op een verrassingspakket!

De GoodFoodClub is een initiatief van de Natuur- en Mili-
eufederaties. Het doel is het promoten van lokale producten 
van de duurzame landbouw. Met meer aandacht voor na-
tuur, biodiversiteit en klimaat.
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Dit is een initiatief van:

2,5 uur 37,7 km

FoodAtelier 

Adres
Stationsstraat 44
5038 ED Tilburg

Openingstijden 
dinsdag t/m vrijdag  11:00-19:00 uur
zaterdag    11:00-17:00 uur

Rondje Tilburg - Udenhout

Fietsroute Noord-Brabant

START/FINISH

Het Kruidenrijk

Adres
Kapelweg 9
5076 TK Haaren

Openingstijden 
maandag t/m zaterdag 09:00-17:00 uur
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Kasteel Nemerlaer

Adres
Kasteellaan 2
5076 RE Haaren

Openingstijden 
woensdag t/m zondag  10:00-18:00 uur

A

Focus FoodBar

Adres
Heuvelstraat 122
5038 AH Tilburg

Openingstijden 
dinsdag, woensdag & zondag
      12:00-21:30 uur
donderdag t/m zaterdag
      12:00-22:00 uur
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