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Gezinsfietstocht IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem 2014
De IVN-afdeling Veldhoven-Eindhoven-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.
De tocht met een lengte van ongeveer 25 km gaat over goed befietsbare wegen
en paden.
Het startpunt ligt op de grote parkeerplaats (buiten het hek) van Zoo Veldhoven
(voorheen het Papegaaienpark) in Oerle.
Routebeschrijving:
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Vanuit de parkeerplaats rechtsaf.
Op splitsing met lantaarnpaal “6” rechts aanhouden.
Op asfaltweg rechts.
Einde weg links.
Tweede verharde weg rechts “Kerkstraat”.
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Tweede weg links “Mostheuvel”.
Einde weg knooppunt “49” linksaf.
Eerste weg rechtsaf richting “Oirschot 8”.
Verhard fietspad blijven volgen.
Let op de vluchtheuvel. Steeds rechtdoor, knooppunt “24” volgen.
Voorzichtig de weg oversteken en linksaf richting “Oostelbeers”.
Bij bord bebouwde kom “Oostelbeers” fietspad blijven volgen (links
aanhouden).
In bocht bij richtingwijzer richting “Middelbeers” volgen.
Na bordje einde bebouwde kom eerste weg links aan de bosrand
(zandpad) inrijden. Voorzichtig bij het oversteken.
Op asfaltweg linksaf.
Op viersprong rechtsaf “Hillestraat”.
Fietspad blijven volgen tot kruising met wegwijzer “68416” . Vòòr deze
paal rechtsaf richting route “32”.
Aanwijzingen route “32” blijven volgen tot asfaltweg.
Vóór deze asfaltweg linksaf, zandpad in, de schuilhut rechts houden.
Blijf het zandpad langs de bosrand volgen tot paal van Brabant Water
B51c
Volg het fietspad het bos in.
Na 25 meter rechtdoor en niet rechts meebuigen.
Bij kruising van zandpaden rechtdoor.
Einde weg rechts.
Voorzichtig! Asfaltweg oversteken en rechtdoor het zandpad in.
Bij het informatiebord rechts aanhouden.
Op viersprong linksaf.
Op de volgende viersprong rechtdoor.
Aan de bosrand rechtsaf over zandpad.
Zandpad rechtdoor over verharde weg volgen.
Deze verharde weg blijven volgen tot kruising van asfaltwegen. Hier
linksaf.
Einde van de tocht.

Het IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem hoopt dat u een leuke tocht hebt
gereden.
Dank voor uw deelname!!!
Graag tot volgend jaar.
Op onze website vindt u nog meer tochten in de omgeving van Veldhoven.

