
Praktische informatie knooppuntenroutes rond Morgenrood 

Suggestie route noord: NVH Morgenrood  knooppunten 88-89-44-26-77-96-97-90-83-
84 NVH Morgenrood. 
Suggestie route zuid: NVH Morgenrood  knooppunten 88-45-69-47-46-21-9-86-85-84 
 NVH Morgenrood. 
Start- en eindpunt: Natuurvriendenhuis Morgenrood Oisterwijk. Afstand: per fietsrondje 
ca 30 kilometer (eigen varianten mogelijk). 
Reservering overnachting: 088-0990987 of aanmelding@morgenroodnivon.nl . Bij 
reservering binnen 8 dagen: 088-0990967. 
Fietsverhuur bij Morgenrood: €3 per dagdeel, €5 per dag, €20 per week (kinderzitje €1 
per dagdeel). Reservering fietsen: individueel indien gewenst, bij groepen noodzakelijk. 
Fietskaarten met knooppunten in Morgenrood te koop a €7,95 (no 17: West- en midden 
Brabant en no 18: Kempenland en Meierij). Zie ook www.routesinbrabant.nl of 
www.fietsersbond.nl/fietsrouteplanner om zelf een route langs fietsknooppunten samen 
te stellen.  
 
Achtergrondinformatie 
Suggestie route 1  
De noordelijke route (via knooppunten 88-89-44-26-77-96-97-90-83-84) gaat door 
gezellige Brabantse plaatsjes, langs boomkwekerijen en door groene 
akkerbouwgebieden. Je kunt de route ook de andere kant op fietsen en eerst even langs 
gaan bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Dan kom je nog meer te weten 
over wat de natuur hier zo bijzonder maakt. 
 
Suggestie route 2  
De zuidelijke route voert door het groene hart binnen de stedendriehoek Tilburg – ’s 
Hertogenbosch – Eindhoven (via knooppunten 88-45-69-47-46-21-9-86-85-84). Het 
accent ligt op natuurontwikkeling, duurzame landbouw en groene recreatie in dit gebied. 
Je fietst langs de bosrijke zoom van De Kampina, een heidelandschap doorsneden door 
enkele beken en De Mortelen, waar een dikke leemlaag ervoor zorgt dat er een nat, 
moerasachtig landschap is ontstaan. Elk natuurgebied heeft typische bloemen en planten 
die zich juist daar thuis voelen. Voor watervogels is ook het Oisterwijkse bossen- en 
vennengebied een paradijs. 
 
Of maak je eigen route 
Maar evengoed kun je er voor kiezen om je eigen knooppunten te bepalen en 
bijvoorbeeld richting het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen te gaan. Ook 
cultureel gezien is Morgenrood een prima uitvalsbasis. Tilburg ligt op fietsafstand en 
heeft aardige musea: het Nederlands Textielmuseum, het Poppen- en 
Speelgoedmuseum, het Scryption (museum voor schriftelijke communicatie) of 
het Likeur- en Frisdrankenmuseum. De knooppunten voeren tot in de stad. En waar je 
ook bent: horeca is onderweg nooit ver te zoeken, anders zou het Brabant niet zijn. Het 
fietsknooppuntennetwerk in Nederland wordt nog steeds uitgebreid.  
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