


Maak al fietsend kennis met Brabants Design van nu. 
Fiets naar plekken waar het bruist van creativiteit. 

Stap af, neem de tijd en laat je inspireren. 

Iedere zaterdag en zondag van 2 t/m 24 september 2017 zijn 
er twee pop-up designroutes te fietsen.

Op vertoon van deze fietskaart krijg je gratis toegang tot het 
Textielmuseum, Sundaymorning@EKWC, Heusdens Bureau 
voor Toerisme en Werkwarenhuis van Social Label. Ook zijn 

er extra workshops en rondleidingen mogelijk. Kijk voor 
meer informatie op visitbrabant.com/designroute

Pop-up Design fietsroute



WerkWarenHuis by Social Label
Ontdek de roze fabriek van het WerkWarenHuis op het 
terrein van de Tramkade in ’s-Hertogenbosch. Deze 
culturele hotspot is het social designlab van Social Label. 
Wil je kennis maken met sociaal duurzaam design van 
Social Label? Boek dan een extra tour á € 12,50 p.p.
 
Reservering voor de Social Label tour (o.b.v. beschikbaarheid) 
is verplicht via welkom@werkwarenhuis.nl 
Openingstijden op zaterdag & zondag: 13.00 – 18.00 uur

Handmade in Heusden
Met haar vele ateliers en galerieën is de sfeervolle 
vestingstad Heusden een geweldige bestemming voor 
liefhebbers van kunst en cultuur. Zo vind je er een couturier, 
bontmaker, hoedenmaker, parfummaker, stadsrestaurator 
en kaarsenmaker. Wil je de makers ontmoeten in hun 
atelierwinkels? Loop dan mee tijdens de stadswandeling 
‘Handmade in Heusden’ á € 4,50 p.p.

Reservering voor de rondleiding om 14:30 is verplicht via :
hbtheusden.nl/handmade. Het weekend van 9/10 september vindt 
de Biënnale Kunst in de Vesting plaats met gratis rondleidingen om 
13:30 en 15:30. Reserveren kan telefonisch 0416-662100

Sundaymorning@EKWC
Sundaymorning@ekwc in Oisterwijk is ’s werelds meest 
bekende kennis- en ontwikkelcentrum voor keramiek. Op 
vertoon van deze fietskaart mag je zondag gratis door het 
gebouw fietsen. Wil je keramiek zien, horen, voelen, ruiken 
en proeven? Boek dan een extra rondleiding incl. een 
demonstratie koffiebranden van Rozema en Van Schijndel á 
€ 14,50 p.p. 

Fietsen door het gebouw op zondag 12.00 – 16.00 uur. 
Op zaterdag & zondag is er een rondleiding om 13.30 uur. 
Reserveren is verplicht via sundaymorning.ekwc.nl
Zondag 24 september is er een open atielerroute, fietsen door het 
gebouw is deze dag niet mogelijk. Je krijgt wel gratis toegang tot het 
gebouw.

TextielLab
Maak kennis met verschillende facetten van textiel: 
vormgeving, kunst, techniek en geschiedenis. Naast 
inspirerende tentoonstellingen biedt het TextielMuseum in 
Tilburg plaats aan het TextielLab. Het TextielLab is het 
‘kloppend hart’ van het museum, een proeftuin waar 
onderzoek en experiment hoog op de agenda staan. 
Op vertoon van deze fietskaart krijg je gratis toegang tot 
het Textielmuseum en 20% korting op een theedoek van 
Studio Job (verkrijgbaar in de museumwinkel).

Neem deel aan de gratis mini rondleiding om 13:00 / 14:00 / 15:00 
(reserveren niet mogelijk, vol = vol). Op zondag 10 september zijn er 
gratis inloopworkshops en extra rondleidingen. 
Openingstijden op zaterdag & zondag 12.00 – 17.00 uur

Programma
Elke zaterdag en zondag vanaf 2 sept t/m 24 sept 2017



Startpunt: WerkWarenHuis by Social Label, Tramkade 22-24, 
’s-Hertogenbosch. 

Start je route bij het WerkWarenHuis by Social Label. Begin hier de 
dag met wat lekkers in de roze fabriek en neem deel aan een tour 
door sociaal duurzaam design (reserveren verplicht). Fiets over 
het terrein van het Werkwarenhuis langs de tramkade tot waar de 
Dieze stroomt, sla rechtsaf en fiets om het gebouw met graffiti 
heen. Steek over bij het stoplicht en ga linksaf de brug op richting 
knooppunt 51. 

Via de oevers van de Maas fiets je naar de sfeervolle vestingstad 
Heusden. Neem deel aan de stadswandeling “Handmade in 
Heusden” (reserveren verplicht). Een stadsgids leidt je langs de 
verschillende locaties en vertelt onderweg over het maakproces 
van de producten.
Vanuit Heusden fiets je langs het mooie natuurgebied de 
Moerputten naar ’s-Hertogenbosch. Op zaterdag sluit je de dag af 
met een Mondriaan tot Dutch Design diner in restaurant van Aken 
in Werkwarenhuis (reserveren verplicht) of met een diner in de 
bourgondische binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

Van Social design in ’s-Hertogenbosch naar makers in Heusden

Hoogtepunten langs de route

Natuurgebied de Moerputten

Paleisbrug
Brug ingericht als park  

Social Label by 
Werkwarenhuis 

Stedelijk museum ’s-Hertogenbosch, 
nabij knooppunt 84

1 5851

Handmade in Heusden 

54 84
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Heusden

Start: WerkWarenHuis by Social Label (51)
Fiets volgens de fietsknooppunten:
51-50-49-48-46-45-41-82-1-85-86-88-89-42-
43-57-58-55-21-54-84-85-86-87-52-51

Pop-up Design fietsroute
‘s-Hertogenbosch - Heusden (45 km) Knooppunt 51

WerkWarenHuis by Social Label
Tramkade 20-24
5211 VB ’s-Hertogenbosch

Knooppunt 1
Buro voor Toerisme
Pelsestraat 17
5256 AT Heusden

‘s-Hertogenbosch Heusden



Startpunt: Spoorzone Burgemeester Brokxlaan, Tilburg (achter 
Tilburg CS)

Start je route in de industriële spoorzone van Tilburg. 
Fiets door de Willem II Passage onder het spoor en sla linksaf 
richting knooppunt 65. Je passeert de gezellige Piushaven met 
trendy winkels en restaurants en gaat richting Abdij de 
Koningshoeven. Hier brouwen monniken het bekende La 
Trappe trappistenbier. 
Via de Oisterwijkse Bossen en Vennen fiets je het charmante 
dorp Oisterwijk binnen. Als je het spoor oversteekt sla je 
linksaf naar de voormalige Koninklijke Leerfabriek (KVL). 
Het KVL terrein is een hippe hotspot waar vanalles te beleven 
is. Je vindt hier Sundaymorning@ekwc, een internationale 

werkplaats waar kunstenaars, ontwerpers en architecten de 
technische en artistieke mogelijkheden van keramiek 
verkennen. Op vertoon van deze fietskaart mag je gratis door 
het gebouw fietsen. Wil je meer zien van keramiek? Boek dan 
een extra rondleiding (reserveren verplicht). 
Vanuit Oisterwijk volg je de pop-up fietsroute richting Tilburg. 
Na knooppunt 64 sla je rechtsaf de Goirkestraat in richting het 
TextielMuseum. Naast inspirerende tentoonstellingen zoals 
Earth Matters biedt het TextielMuseum plaats aan het 
TextielLab. Een werkplaats waar ambacht en vernieuwing 
hand in hand gaan. Op vertoon van deze fietskaart kun je 
gratis het TextielMuseum en Textiellab bezoeken. Sluit je de 
dag af met een diner in de industriële spoorzone of bruisende 
binnenstad van Tilburg. 

Van Textielstad Tilburg naar keramiek in Oisterwijk 

Hoogtepunten langs de route

Natuurgebied Oisterwijkse 
bossen en vennen

Museum de Pont
TextielMuseum/Textiellab

Industriële Spoorzone Tilburg 

Piushaven Tilburg

KVL terrein
Sundaymorning@EKWC

82 1368

Abdij OLV de Koningshoeve
La Trappe

62 6516



Tilburg

Oisterwijk

Start: Spoorzone Tilburg (Burg. Brokxlaan)
Fiets volgens de fietsknooppunten:
65-80-67-68-2-79-78-76-82-84-83-13-79-84-19-17-16-15-97-90-48-66-
65-64, richting 62, sla halverwege af naar het Textielmuseum-64-65 

Pop-up Design fietsroute
Tilburg - Oisterwijk (32 km) Tussen knooppunt 64-62

TextielMuseum
Goirkestraat 96
5046 GN Tilburg

Knooppunt 16
Sundaymorning@ekwc
Almijstraat 10 
5061 PA Oisterwijk

Tilburg Oisterwijk
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Het programma is alleen geldig in de weekenden van 2 t/m 24 september 2017. 
De designroute blijft na deze data te fietsen via de genoemde knooppunten. Eventuele kortingen op toegang 
en andere programmaonderdelen zijn na 24 september 2017 niet meer geldig. Vragen? Neem contact op met 
Routebureau Brabant via info@routesinbrabant.nl of bel tijdens kantoortijden naar 0800 40 50 050 (gratis).

COLOFON
Deze pop-up fietsroute wordt je aangeboden door Routebureau Brabant i.s.m onderstaande partners:

Ontwerp: www.detlet.com www.routesinbrabant.nl


