IVN gezinsfietstocht 2010 met een lengte van 26 km
De IVN-afdeling Veldhoven-Vessem organiseert elk jaar een
fietstocht. Deze werd altijd verreden op een vaste zondag. Vorig
jaar zijn we een nieuwe weg ingeslagen. We bieden een
gecontroleerde fietstocht aan, die eenieder op een geschikt tijdstip met familie,
vrienden of rustig alleen kan 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.
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:
-

-

Gebruikte afkortingen: RA = rechtsaf
LA = linksaf
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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De tocht start bij ons verenigingsgebouw D’n Aard aan het Ariespad 5 in
Veldhoven. Vanaf de fietsparkeerplaats met de groene toegangsdeur naar
het gebouw linksaf
Meteen rechts
“Abramsdreef” links
Einde weg rechts “Hagendorenseweg”
Op rotonde rechtdoor “Julianastraat”
Bij bushalte “De Run 1100” en “uitrenterrein voor honden” linksaf
“Johan Frisostraat” rechtdoor
In bocht rechtdoor fietspad op
Einde fietspad rechts aanhouden
Na “High Chapparal” linksaf rode fietspad op
Einde fietspad rechts
1e weg (klinkers) links (na Alexanderschool )
Einde weg rechts naar de kinderboerderij
Het zandpad op langs het hek
Na het park op klinkerweg rechts (let op de trottoirrand!!)
Einde weg links “Peter Zuidlaan”
Kruising rechtdoor “Heistraat”. Let op!! Fietspad ligt links van de weg
Na de garage bij verkeerslichten rechtsaf en oversteken
Meteen na de rotonde bij de verkeerslichten oversteken

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

“Grasdreef” op, deze gaat over in “Graszode”
Bij “Grassavanne”rechtsaf verder het fietspad volgen
“Caspar de Haanbrug” oversteken en linksaf. Beatrixkanaal aan de
linkerzijde houden
Op asfaltweg linksaf (niet het fietspad volgen)
Onder viaduct door en links weer het fietspad op
Asfaltweg “Landsard”voorzichtig oversteken
Bij brug links (links op de brug blijven, lopend) en na de brug weer links
“Spottersweg”
1e weg rechts “Landsardseweg” fietspad op
Kruispunt met “Oirschotsedijk” oversteken
Juist binnen de bebouwde kom van Wintelre 1e weg links “Akkerweg”
1e weg rechts
Voor plein (gras) linksaf “De Biezenvelden”
1e weg rechts “Kempkesveld”
1e weg links “Bremveld”
Einde weg rechts, schoolplein en hek passeren
Einde weg links
Nogmaals einde weg links
Na het museumbezoek terug naar de “Willibrordusstraat” en daar linksaf
1e weg rechts “Groenstraat”.
Na enige tijd linksaf zandpad “Kerkheide” zonder pijltje.
Na papegaaienpark asfaltweg links
Bij molen links aanhouden
Kruising oversteken
Einde weg oversteken en op fietspad rechts LET OP!!
Tweede weg links “Heikantsebaan”
Na sportpark asfaltweg “Berkt” rechtsaf
In bocht fietspad linksaf
Einde fietspad rechts “Kievit”.
Einde weg “Middelberg” links
Deze weg volgen tot “De Dom”; hier rechts.
“Heerbaan” oversteken naar de “Sterrenlaan”.
Bij verkeerslichten links “Bossebaan”.
Eerste rotonde oversteken en bij tweede rotonde rechtsaf
“Hagendorenseweg”.
2e weg rechts “Adriaansdreef”
1e weg links bij D’n Aard

Je staat nu weer bij het IVN-gebouw "D’n Aard".
Hier eindigt de tocht.
Een bezoek aan onze vergrote 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.

