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Vatoefiets 2014

circa 25 kilometer

Vanuit ’t Raadhuis gaat u rechtsaf Hoofdstraat.
In de bocht volgt u de Hoofdstraat (dus u wandelt rechtdoor) tot ‘Blokker’
Let op: Op kruispunt bij ‘Blokker’ linksaf Meijerijstraat
Bij café ‘De Gouden Leeuw’ rechts aanhouden Molenstraat
Molenstraat gaat over in Stationsstraat
1e weg rechtsaf Leo van der Weijdenstraat
Op rotonde 2e weg rechtsaf Bundersweg
Op rotonde fietspad langs de Bundersweg rechtdoor blijven volgen
Let op: Op rotonde gaat u na de 2e weg (de Bundersweg) en fietspad rechts het fietspad op.
Aan je linkerhand ziet u benzineverkooppunt ‘Tamoil’ en verderop de sporthal ‘De Bunders’
Fietspad alsmaar rechtdoor blijven volgen
Einde fietspad rechtdoor tot aan basisschool ’t Ven
Einde weg rechtsaf en deze weg rechtdoor blijven volgen
Op kruising Turfven en Het Ven rechtdoor (Let op met oversteken)
Na de kruising volgt u de weg naar links Driehuizen
Let op: U wandelt over de A-50
POST op 5 kilometer (bij de familie V.d. Tillaart, Driehuizen 20) POST BEMAND van 8.30 tot 14.00 UUR
Na de POST: 1e weg rechtsaf Scheiweg (fietsroute 11 volgen)
Scheiweg gaat over in Derptweg
Let op: Op T-splitsing linksaf (Derptweg blijven volgen)
U wandelt Vorstenbosch binnen en blijft deze weg volgen
LET OP: Vanaf nummer 20 t/m nummer 38 is de wandelroute niet gepeild. U loopt dit gedeelte van de route in
tegengestelde richting van de fietsers.
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Let op: Op kruising rechtdoor Lendersgat
Op verhoogde kruising Brakkensedijk / Meuwelweg rechtsaf
Meuwelweg gaat over in Raktweg (bij verkeersbord 60 kilometer zone)
Op kruising linksaf Bovenkamp weg
Bovenkampweg gaat over in Piet Geersdijk
POST op 10,5 kilometer (bij ‘De Nistel’, Piet Geersdijk 2 Nistelrode) POST BEMAND van 10.00 tot 15.30 uur
Na de post gaat u linksaf. Piet Geersdijk gaat over in Achterstraat
1e weg rechtsaf Brandsestraat
Einde weg: Udenseweg oversteken (let op) en linksaf het fietspad op
1e weg rechtsaf Menzel (fietspad volgen)
Let op: 4e weg rechtsaf Maashorstweg (fietsroute 69)
Einde weg rechtsaf (fietsroute 53)
Na circa 800 meter op kruising Slabroekseweg met fietspaden rechtsaf fietsroute 52 volgen
Op dit punt is een post op 14,5 kilometer (Slabroekseweg Uden)
Na circa 800 meter wandelt u over de A-50 heen en vervolgt u de route
LET OP: Als u na de post bij nummer 31 nogmaals post ‘De Nistel’ wilt bezoeken houdt u de routebeschrijving
verder aan. Wilt u post ‘De Nistel’ niet bezoeken dan gaat u bij nummer 33 niet rechtsaf maar linksaf.
Nummer 34 slaat u dan over. De keuze is aan u!
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Einde fietspad (na circa 1,3 kilometer) gaat u rechtsaf
POST op 17,5 kilometer (bij ‘De Nistel’, Piet Geersdijk 2 Nistelrode) POST BEMAND van 10.00 tot 15.30 uur
Let op: Na de POST loopt u in de richting vanwaar u gekomen bent (dus rechtsaf) u wandelt alsmaar rechtdoor
Piet Geersdijk gaat over in Bovenkampweg
Let op: Op kruising wandelt u rechtdoor Achter de Berg (fietsroute 11)
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Fietsroute 11 blijft u volgen tot aan de Bedafseweg. Deze weg steekt u over en ga op het fietspad rechtsaf
U wandelt Vorstenbosch binnen en gaat op de eerstvolgende kruising rechtdoor Rietdijk (Let op!)
Let op: Einde weg linksaf Heuvel
Op kruising rechtsaf Kapelstraat (links van u ziet u de Lambertuskerk van Vorstenbosch)
1e weg linksaf Eggerlaan
Einde weg linksaf Schoolstraat
Aan het einde van de weg aan uw linkerhand: POST op 21,5 kilometer (bij de molen ‘Windlust’, Kerkstraat 22
Vorstenbosch) POST BEMAND van 12.00 tot 16.15 UUR
Na de molen wandelt u richting Veghel Kerkstraat. Deze weg wandelt u alsmaar rechtdoor
Kerkstraat gaat over in Vorstenbosscheweg
U wandelt over de A-50 heen
Op rotonde rechtdoor richting Veghel-centrum
1e verharde weg (is fietspad) rechtsaf Geerbosch
Let op: Na huisnummer 3 linksaf het fietspad op
Let op: 1e weg linksaf Gasthuisstraat
2e weg rechtsaf Burg. De Kuijperlaan
Burg. De Kuijperlaan gaat over in De Hermey
Let op: Op kruising (na de Lambertuskerk) rechtdoor
Na circa 150 meter gaat u linksaf en ziet u aan uw rechterhand ’t Raadhuis liggen waar u gestart bent

