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Vatoefiets 2013

50 kilometer

Vanuit ‘het Raadhuis’ rechtsaf en 1e weg rechtsaf Vlas en Graan
Let op: Na circa 200 meter (tussen de winkels Estivo en Ter Horst van Geel) linksaf Steegje
Einde weg linksaf Hoofdstraat
1e weg rechtsaf Markt
De Markt gaat over in De Hermey
De Hermey gaat over in Burg. De Kuijperlaan
2e weg linksaf Hertog Janstraat
1e weg rechtsaf Dr. Verbeeksingel (fietsroute 82)
Dr. Verbeeksingel gaat over in Dr. Van der Voortstraat
In de haakse bocht van de straat linksaf en het fietspad volgen
Op kruising rechtdoor (fietsroute 2)
Einde fietspad rechtsaf en gelijk weer linksaf (fietspad blijven volgen)
Let op: Op de kruising met de Huygensweg fietspad rechtdoor blijven volgen
Let op: Einde fietspad op de kruising met de Leeuwenhoeckweg rechtdoor Edisonweg
U fietst onder de A-50 door en u fietst rechtdoor (fietsroute 81)
1e verharde weg rechtsaf Aakendonk (fietsroute 71)
Op kruispunt linksaf Haagsebosch (fietsroute 71 blijven volgen)
Einde fietspad (na 2,2 kilometer bij voorrangskruising) rechtsaf
Bij T-splitsing met de Heeswijkseweg op fietspad rechtsaf (fietsroute 72 volgen)
Let op: na circa 100 meter linksaf de Heeswijkseweg oversteken en rechtdoor (fietsroute39)
Na circa 700 meter gaat de verharding over in semiverharding (fietsroute 39 blijven volgen)
Op kruising fietspad rechtdoor blijven volgen (fietsroute 39)
Einde fietspad rechtsaf de brug over en fietsroute 60 steeds blijven volgen. U passeert boerderij: LOOZCORSWAREM-HOEVE en blijf fietsroute 60 volgen
Let op: Einde fietspad de doorgaande weg Heeswijk-Middelrode oversteken en direct weer linksaf (fietsroute 60
blijven volgen)
1e weg rechtsaf Kameren (fietsroute 60)
Na ‘hoeve Ter Camere’ op driesprong rechtdoor Kameren
Na de brug gaat de weg over in Dreef
Einde weg rechtsaf Zandstraat
Let op: Op 1e verhoogde kruising rechtsaf Heiblomsedijk
1e weg en fietspad linksaf Heikantsehoeve. Na circa 100 meter gaat de verharding over in semie-verharding
2e verharde weg linksaf (fietsroute 59)
Einde weg rechtsaf Milrooysedijk
Milrooysedijk gaat over in Kaathoven. Deze weg rechtdoor blijven volgen
Let op: 2e weg rechtsaf Kaathoven (met onderbord: 21 t/m 41 oneven)
Let op: Einde weg recht oversteken naar fietspad en linksaf (fietsroute 41)
In bocht rechtsaf fietspad blijven volgen (fietsroute 41) fietspad loopt evenwijdig aan de Brugstraat)
Brugstraat alsmaar rechtdoor blijven volgen
Einde van de weg rechtsaf Pastoor Vogelsplein (fietsroute 41)
Let op: Bij kerk rechtdoor Lindenlaan
Let op: Na huisnummer 5 rechts met de bocht mee naar de Vinkelsestraat (fietsroute 41). Na circa 100 meter weg
oversteken en fietspad aan de linkerkant van de weg volgen
Let op: In bocht bij café/restaurant ‘Het Venster’ rechtsaf, weg oversteken en rechtdoor Bleekseweg
Bleekseweg gaat over in Heescheweg
Let op: Bij ANWB-handwijzer voor fietsers (nummer 67817-1) linksaf richting Loosbroek 2
2e weg rechtsaf Achterdonksestraat
1e weg linksaf Voorstraat
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Einde weg rechtsaf Krommedelseweg
Einde weg rechtsaf Koningsstraat
2e weg rechtsaf Heibloemsedijk
1e weg rechtsaf Achterdonksestraat
1e weg (op verhoogde kruising) linksaf Busselsesteeg
Einde weg linksaf
1e (niet doodlopende weg) rechtsaf Rukven
1e weg (niet fietspad) linksaf Dopheiweg (fietsroute 60)
Einde weg rechtsaf (fietsroute 60) en direct weer linksaf fietspad op (fietsroute 60)
Semie-verhard fietspad (fietsroute 60) door de Heeswijkse bossen alsmaar blijven volgen
Let op: Bij slagboom de Heibloemsedijk oversteken en rechtdoor Kersouwelaan (fietsroute 61)
U gaat linksaf de’ Heeswijkse bossen’ in. Dit fietspad alsmaar blijven volgen
Let op: Einde fietspad bij doorgaande weg (niet oversteken) rechtsaf. Kaathovensedijk gaat over in Lariestraat
U fietst Heeswijk binnen
Let op: Op kruispunt rechtdoor Abdijstraat
Abdijstraat gaat over in Heilarensestraat
Let op: Einde weg linksaf Hommelsedijk en direct weer rechtsaf Steen en Stokstraat
Op kruispunt rechtsaf Kerkstraat
Let op: U steekt de doorgaande weg Veghel-Dinther over en gaat rechtdoor de Kerkstraat blijven volgen
Let op: Nadat u de rood-witte hekjes bent gepasseerd gaat u op de kruising linksaf
Einde weg (na garage Hurkmans) gaat u rechtsaf het fietspad op (richting Veghel)
Eerste weg rechtsaf Boterweg
Einde weg rechtsaf
U gaat rechtsaf (richting Veghel)
Fietsroute 82 blijven volgen
Bij ANWB-handwijzer nr. 65996 gaat u linksaf (De Knokert). U gaat onder de A-50 door en sla bij de T-splitsing
linksaf (fietsroute 82)
1e weg linksaf Dorshout. Deze weg alsmaar blijven volgen
Op kruising met fietspad (nabij voormalig spoorlijn) gaat u rechtdoor
Aan het einde van de weg (Wilhelminalaan) linksaf
Einde weg (voor Tapijtcentrum Nederland) linksaf
3e weg (na circa 350 meter) rechtsaf. Aan uw rechterhand ziet u ’t Raadhuis liggen waar u gestart bent

