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Vatoefiets 2015

circa 25 kilometer

Vanuit ’t Raadhuis gaat u linksaf over de brug van de Aa richting Hoogstraat.
1e weg linksaf Parklaan
Parklaan gaat over in Julianapark. (fietsroute 95 langs de Aa volgen). U wandelt door het tunneltje
Let op: Na circa 140 meter fietspad verlaten door rechtsaf te slaan en daarna weer rechtsaf Donauring
Op kruising bij benzineverkooppunt rechtsaf het fietspad op
Let op: Voorbij benzineverkooppunt linksaf de weg oversteken
Let op: Fietspad schuin rechtsvoor volgen (richting Zijtaart-Eerde-St. Oedenrode)
U wandelt over de N-279 (weg Helmond-’s-Hertogenbosch) en de Zuid-Willemsvaart heen en gaat rechtdoor
Let op: Nabij rotonde weg oversteken en meteen op het fietspad linksaf (vóór ‘KWIKFIT’)
Let op: Einde weg: weg oversteken en direct rechtsaf het fietspad op
In de bocht na ‘BAS-VOLVO’ weg oversteken Corsica en direct fietspad naar links volgen (richting Zijtaart)
1e verharde weg rechtsaf Biezendijk. Fietsroute 24 (bordje staat na circa 100 meter) als maar blijven volgen
Op driesprong rechts aanhouden Biezendijk (fietsroute 23 volgen)
Op driesprong linksaf Weievenseweg (fietsroute 23 volgen)
Op kruising rechtdoor Weievenseweg (fietsroute 23 volgen)
Op de volgende kruising wederom rechtdoor Weievenseweg (fietsroute 23 volgen)
Op driesprong linksaf Heerlijkheidsweg(fietsroute 23 volgen)
Einde weg rechtsaf Witte-Bleek (fietsroute 23 volgen)
Let op: Einde weg: weg oversteken en linksaf het fietspad op (fietsroute 52 volgen)
1e weg rechtsaf Vogelsven (fietsroute 52 volgen). Deze fietsroute alsmaar rechtdoor blijven volgen
Einde weg rechtsaf Hei-eind (fietsroute 52 volgen)
Einde weg rechtsaf Vresselseweg (fietsroute 52 volgen)
Na een aantal meters gaat fietsroute 52 over in fietsroute 31. Deze weg rechtdoor vervolgen
Einde weg rechtsaf Lieshoutseweg
Let op: Bij het woonhuis Lieshoutseweg 68 linksaf Lieshoutsedijk (wordt later fietsroute 92)
U wandelt deze weg alsmaar rechtdoor
Op kruising rechtdoor Lieshoutsedijk (fietsroute 92 blijven volgen)
U wandelt over de A-50 heen
Let op: Einde weg (onderaan de af-oprit) gaat u linksaf het fietspad op
Let op: 1e weg linksaf Koeveringsedijk
De Koeveringsedijk (wordt later fietsroute 32) blijven volgen
Let op: 2e verharde weg rechtsaf (tegenover onverharde weg Wolvensteeg)
Op driesprong rechts aanhouden De Kuilen (fietsroute 92 volgen)
Einde weg linksaf De Kuilen
Einde weg wederom linksaf De Kuilen
Let op: Vóór de rotonde rechtsaf het fietspad op
Let op: U steekt op de rotonde de weg over en buigt linksaf het fietspad op (richting Schijndel) en ga direct rechtsaf
Den Dubbelen (fietsroute 2 volgen)
1e weg linksaf De Horstjens (fietsroute 2 volgen)
1e weg rechtsaf Grootdonkweg (fietsroute 2 volgen)
Einde weg rechtsaf Edisonweg (fietsroute 82 volgen)
Let op: Op kruising rechtdoor Gazellepad (fietsroute 82 volgen)
Let op: Op de volgende kruising rechtdoor Gazellepad (fietsroute 82 volgen)
U wandelt over de Zuid-Willemsvaart en de N-279 (weg Helmond-’s-Hertogenbosch) heen en fietsroute 82 volgen
Einde fietspad Pater van den Elsenlaan oversteken en rechtsaf; na circa 30 meter op fietspad linksaf
Op kruising rechtdoor (fietsroute 96 volgen)
Einde fietspad rechtsaf Dr. Van de Voortsingel

47. Dr. Van de Voortsingel gaat over in Dr. Verbeeksingel
Einde weg linksaf en direct linksaf daarna direct weer rechtsaf Frisselsteinstraat
48. Einde weg rechtsaf Markt
49. Na circa 150 meter gaat u linksaf en ziet u aan uw rechterhand ’t Raadhuis liggen waar u gestart bent
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