IVN gezinsfietstocht 2012 met een lengte van 26 km.
De IVN-afdeling Veldhoven / Vessem organiseert elk jaar een fietstocht. Deze werd
altijd verreden op een vaste zondag. Intussen 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:
-

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.
Deze route start op de parkeerplaats van partcentrum Het Witven, Runstraat 40
Veldhoven.
1

Vanaf parkeerplaats Witven rechtsaf.

2

In bocht rechtdoor over zandweg.

3

Op kruising van zandwegen rechtsaf “Welkom in de gemeentelijke bossen”.

4

Let op! Fietspad en rijbaan oversteken naar fietspad aan overzijde. Linksaf.

5

Rechts van de weg liggen de Vlasrootvennen. Wellicht even rondkijken??

6

Over het fietspad richting Waalre; fietspad blijven volgen richting “Waalre”.

7

Op kruising van “Mosbroekseweg” en “Timmereind” rechtsaf naar “LOON”:
asfaltweg – fietspad – asfaltweg.

8

Op Loon asfaltweg blijven volgen. Aan einde plein bij huisnummer “1” scherpe
bocht rechtsaf.

9

Einde zandpad linksaf.

10

Op splitsing rechts aanhouden.

11

Einde weg rechtsaf: fietspad.

12

Eerste weg rechtsaf “Dommelseweg”, later “Loonderweg”.

13

Steeds asfaltweg blijven volgen.

14

Op kruising bij verkeerslicht linksaf fietspad op.

15

Eerste weg rechtsaf (fietspad).

16

Bij “Riethoven” rechtdoor.

17

Op “Dorpsplein” rechtdoor richting “Walik” en “Eersel” over de “Gildestraat”

18

Op kruising rechtsaf “Stevertsebaan” op.
Na 50 m ligt links een vlinder- en insectentuin. Wellicht even PAUZE en wat
rondsnuffelen.

19

Vanuit deze tuin rechtsaf, terug naar de kruising; op de kruising rechtdoor
“Tonterstraat”. (Naambord ontbreekt bij het begin van de straat.)

20

Einde weg bij huisnummer “11A” rechtsaf.

21

Eerste weg rechts “Boshovensestraat”.

22

Na wit huis met nummer “12” rechtsaf zandweg in “Akkerweg”.

23

Einde zandpad op klinkerweg linksaf.

24

Einde weg rechtsaf “Eikestraat”.

25

Linksaf “Schaiksedijk” richting “Eersel”.

26

Voor "Vogelsang" rechtsaf klinkerweg, later zand.

27

Einde zandpad linksaf de asfaltweg op.

28

Bij paddestoel “23439” rechtsaf (“Nedermolen”).

29

Bij paddestoel “21702” linksaf fietspad richting “Veldhoven”.

30

Bij kruising met paddestoel “21665” rechtsaf richting “Veldhoven”.

31

Fietspad tot einde blijven volgen.

32

Einde fietspad bij paddestoel “23441” rechtsaf; weg blijven volgen tot “Heerseweg”.

33

Einde weg oversteken en linksaf “Heerseweg” op.

34

In bocht na tunnel bij “De Run 8400” rechtsaf.

35

Bij “Heiberg” rechtsaf.

36

Bij “De Run 6800” rechtsaf onder tunnel door.

37

Eindpunt Witven rechts van de weg.
Het IVN Veldhoven/Vessem hoopt dat u een genoeglijke tocht heeft gehad.
Graag tot volgend jaar.
Op onze website www.ivn.nl/veldhovenvessem vindt u nog meer tochten in de
omgeving van Veldhoven.

