Vloeiweide
De herkomst van de naam Vloeiweide laat zich gemakkelijk
verklaren: in de 19de eeuw werd het water van de Bijloop gebruikt
om de beemden te bevloeien. Zo werden de kleinschalige
landbouwgronden voedselrijker. Later zijn de oevers van deze beek
beplant met elzen. Net als op de Pannenhoef

Fietsroute circa 21 km

De oorlog herbeleven
Midden op het landgoed bevindt zich een oorlogsmonument met
een aangrijpende geschiedenis. Het zijn de fundamenten van het
oude boswachtershuis. Bij een aanval van de Duitsers ging het kort
voor het einde van de oorlog (oktober 1944) in vlammen op. Daarbij
kwamen 4 gezinsleden van boswachter Neefs en 13 verzetslieden om
het leven. De natuur is hier zo uitbundig, dat het lijkt of ze troost wil
bieden voor het onnoemelijke leed dat hier geleden is.
De Vloeiweide is ca. 105 hectare groot. Daar kun je dus heerlijk
wandelen.

De Menmoerhoeve
De Menmoerhoeve is een recreatieboerderij dat ontstaan is uit een
melkveebedrijf. De Menmoerhoeve wil het boeren leven behouden en
uitdragen naar de gasten. Mensen kennis laten maken met de agrarische
leven en de natuur. Dit door de gasten te laten genieten van het
buitenleven door middel van verschillende groepsactiviteiten, camping en
een restaurant. In het restaurant worden zoveel mogelijk producten van
eigen land of van de streek gebruikt.
Beleef en proef het boergondische leven op de Menmoerhoeve.
Voor meer informatie kijk op www.menmoerhoeve.nl

De Menmoerhoeve

De Menmoerhoeve
Zundertseweg 66
4876 NL Etten-Leur
0765961602
www.menmoerhoeve.nl

U vertrekt vanaf de parkeerplaats van de Menmoerhoeve.
Bij het verlaten van de oprit gaat u rechts af. Fiets tot Tot de eerste
zijstraat rechts De Wildert. U bent bij fietsknooppunt 89. Ga hier Rechtsaf
de Wildert op richting knooppunt 9
U rijdt nu door wat men noemt de beukenlaan. Samen met de
rododendrons vormt dit een mooie laan. Aan het einde van de Wildert op
de T-spliting gaat u linksaf richting knooppunt 86. Bij knooppunt 86 bent u
op een kruising u gaat hier linksaf richting knooppunt 87. Mocht u even
willen rusten dan kunt u vanaf knooppunt 86 een stukje rechtsaf rijden
richting de zwarte schuur. Hier kan u tussen bomen een pauze houden.
U rijdt nu op het fietspad met de witte palen richting Rijsbergen.
Halverwege het fietspad komt u een splitsing van de weg tegen. Houdt
hier links aan. Aan het einde van dit fietspad komt u bij knooppunt 87. U
gaat rechtsaf de Zundertseweg op. Vervolgens gaat u de eerste straat
linksaf, de Ticheltsebergsestraat. Let hier op met oversteken. Het kan erg
druk zijn. U volgt nu knooppunt 17.
U volgt de Ticheltebergsestraat tot het einde van de straat. U komt op de
Rijsbergseweg. Steek deze weg over en ga linksaf. Volgt hier knooppunt
11. U gaat de eerste straat rechtsaf de Hellegatweg in. U Volgt nu
knooppunt 26. De Hellegatweg ligt in het gebiedt Hellegat. 100 jaar
geleden is hier een dichtgegooide kronkel van de Bijloop open gegraven
om de natuur verder te ontwikkelen. Dit gebied kreeg de naam Hellegat
een duivelse naam voor hemels oord. Halverwege de Hellegatweg vindt u
aan de rechterzijde een fietspad. De Hellegatweg gaat hier met een bocht
naar links. Volg Het fietspad naar rechts. U volgt nog steeds knooppunt
26. Op deze weg komt u het monument tegen dat hier staat omdat op
deze plaats het huis van de boswachter stond. Op 4-10-1944 werd dit huis
waar verzetsstrijders zaten in brand gezet.

Blijf de weg volgen, negeer de weg naar links. U gaat de
Raamschoorseweg op. Ga de eerste straat links de Achterste Rith weg op.
richting knooppunt 25. Op de T-splitsing gaat u linksaf de Rithsestraat op
richting knooppunt 24. Steek de kruising over, ga aan het einde van de
Rithsestraat de Sprundelsebaan op. U volgt nog steeds knooppunt 24,
deze vindt u bij de Liesdreef. Ga hier rechtsdoor richting knooppunt 23.
Ga de eerste straat links de Moerdijkse postbaan in.
De Moerdijksepostbaan gaat over in de Hoge Bremberg. U gaat de derde
straat linksaf de zandspui in. Mocht u graag willen rusten dan kan u bij de
zandspui rechtdoor de hoge bremberg op rijden. Hier vindt u aan de
rechterkant ijsboerderij de Heidehoeve. Hier kan u genieten van een
ambachtelijk ijsje of een bakje koffie. De ijsboerderij is het hele jaar op
vrijdag en zaterdag middag open. Van 1 mei t/m 1 augustus ook op
dinsdag, woensdag en zondag middag.
Op de zandspui volgt u nog knooppunt 23. Halverwege de Zandspui vindt
u dit knooppunt. U komt ook langst wijnboerderij de Santspuy. Op 2de
pinksterdag houden de ijsboerderij, Santspuy en de Menmoerhoeve
samen met nog 3 bedrijven open dag. Voor meer informatie hierover kan
u kijken op www.beleefderith.nl
Volg knooppunt 21. Aan het einde van de Zandspui gaat u linksaf richting
knooppunt 21. Ga de eerste straat rechts de klappenberg in richting
knooppunt 19. Kijk uit met oversteken. Ga de eerste straat links het
Schuitvaartjaagpad in. U komt langst natuurgebied de Schuitvaart. Bij de
Menmoerhoeve vindt u een mooie wandeling door dit gebied.
Aan het einde van het schuitvaartjaagpad gaat u rechtsaf richting
knooppunt 89. U bent op de Zundertseweg. Blijf deze weg volgen en u
vindt aan de linkerkant de Menmoerhoeve.

