IVN fietstocht 2009
De IVN-afdeling Veldhoven-Vessem organiseert elk jaar een
fietstocht. Deze werd altijd verreden op een vaste zondag. Dit jaar
willen we een nieuwe weg inslaan. We bieden een gecontroleerde
fietstocht aan. Eenieder kan op een geschikt tijdstip met familie, vrienden of rustig
alleen de tocht rijden.
Zoals vanouds is er ook nu voor gezorgd dat de tocht afwisselend is: veel natuur,
plekken om te rusten, verrassende stukjes groen of paden die niet bij iedereen
bekend zijn. Je zult deze tocht nogal eens met de Dommel en andere beken uit de
omgeving te maken krijgen.
In de route komen goed met de fiets berijdbare zandwegen voor. Extreem droge
weeromstandigheden of bijzonder gebruik kunnen echter van een hard zandpad een
rulle baan maken. En dan is het even ploeteren…
Nog enkele aanwijzingen:
•
•

•
•
•
•

De route is ongeveer 27 km lang.
Gebruikte afkortingen:
o RA = rechtsaf
o LA = linksaf
o RD = rechtdoor
Waar in de routebeschrijvingen aanwijzingen tussen aanhalingstekens staan
vermeld, is sprake van geschreven tekst op borden, gebouwen en dergelijke.
Volg uitsluitend deze routebeschrijving, aanwijzingen onderweg behoren niet
tot deze tocht.
De route is zo veilig mogelijk opgezet. Gevaarlijke punten zijn aangegeven in de
tekst. Let toch altijd goed op!
Deelname is voor eigen risico.

Veel plezier en vergeet niet een fototoestel en een verrekijker mee te nemen.
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Vertrek vanaf het Meiveld RA "Heemweg".
Vierde rotonde LA "Hagendorenseweg".
Eerste weg RA "Kapelstraat-Zuid".
Einde weg LA "Provincialeweg". Let op bij het oversteken!
Eerste weg RA "Bedrijventerrein “De Run”".
Einde weg LA "De Run 5300".
Bij verkeerslichten RD "De Run 4500".
Eerste weg LA “De Run 4200”. Let op bij het oversteken
Bij “VDL” RA.
RD onder viaduct door en direct RA.
Bij brug RD (brug rechts laten liggen).
Eerste pad RA tussen vijvers door.
RA verharde fietspad op.
Brug oversteken en verhard fietspad langs de Dommel vervolgen.
Einde pad LA.
Bij verkeerslichten RA “Prof. Holstlaan” oversteken en daarna meteen LA
“Bayeuxlaan” volgen.
17 Eerste weg RA “St. Claralaan.”
18 Eerste weg /pad RA "Genneperweg".
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“Anton Coolenlaan” oversteken en weg vervolgen.
Bij Y-splitsing RA ( VTV Groen Gennep ).
Direct na viaduct eerste pad RA .
Fietspad steeds RD volgen, gaat over in “Dirck van Hornelaan”.
Einde weg LA.
Eerste weg RA “Bosweg”.
Op kruispunt LA. Let op met oversteken!
Derde weg RA “Lissevenweg”.
RD “Molenvenlaan”.
Splitsing RA.
Voor ven rechts en meteen links. Deze weg – eventueel over het fietspad links
van de kaarsrechte zandweg - blijven volgen.
Bij knooppunt van wegen met aan de linkerzijde het Meertjesven de rechter
zandweg zonder fietspad vervolgen.
Hoofdpad volgen.
Na het ven aan de rechterzijde RA.
Eerste pad LA.
Einde pad RA.
Einde weg LA. Let op met oversteken!
Direkt eerst weg RA “Dommelseweg”.
Na de beek ( Dommel ) eerste pad RA.
Eerste pad LA.
Kruising LA.
Eerste weg RA “Loonderweg”.
Eerste weg RA “Keersopperdreef”
Einde weg RA.
Einde weg LA “Volmolenweg”.
Klinkerpad LA naar Vlasrootvennen. Let op bij het oversteken!
Ga terug naar “Volmolenweg” , oversteken en dan LA. Let op bij het oversteken!
Eerste pad RA.
Eerste pad LA.
Einde pad verharde weg RD blijven volgen.
Eerste rotonde RD
Op volgende rotonde RA "Dorpstraat".
Bij verkeerslichten LA “Burgemeester van Hoofflaan”.
Eerste weg RA "De Witstraat”.
Einde weg LA “Merefeltstraat”.
Eerste weg RA “Van Nuenenstraat”.
Einde weg LA “Van Vroonhovenlaan”.
Einde weg RA “De Ligt”.
RD “Aerdmennekesbaan”. Let op bij het oversteken!
Tweede weg LA “Ariespad”.

Je staat nu bij het IVN-gebouw "D’n Aard"; hier eindigt de tocht.
Een bezoek aan onze vlindertuin is wellicht een aardige afsluiting van hopelijk een
sportieve onderneming, waarbij je weer eens hebt ervaren dat de natuur in en rond
Veldhoven best de moeite waard is.

