Informatie vooraf
(lees dit voordat je aan de tocht begint)
De Ronde van Bernrode is op twee manieren beschreven
1 De gehele route aangeven met vaste pijlen
Deze route is alleen beschreven in de volgorde zoals de plaatsen op de voorkant van dit
boekje vermeld staan.
2 De verkorte route aangegeven met stippellijnen
Dit zijn verbindingen tussen de plaatsen in de volledig beschreven route.
Zoals de pijl aangeeft zijn deze verbindingen in twee richtingen beschreven.
Hoe te lezen:
Wil je van Nistelrode via de verkorte route naar Schaijk kijk dan onder Nistelrode (7)
Wil je van Schaijk via de verkorte route naar Nistelrode kijk dan onder Schaijk (21)
Op vele manieren kun je voor jezelf een route uitzetten, de kilometers staan bij de beschrijving
en in de routetekening vermeld.
Welke afstand moet je fietsen: Het is een sponsor fietstocht. Wij hopen dat jullie bij ouders,
buren, vrienden, familie en kennissen veel geld inzamelen met als tegenprestatie een flinke
fietstocht.
Klas 1 tenminste 60 km.
Klas 2 en 3 tenminste 80 km.
Klas 4 – 5 en 6 tenminste 100 km.
Om 7.30 uur start er vanuit school een groep die de hele route (184.1 km.) wil fietsen, Deze
groep bestaat uit leerlingen, docenten en vrijwilligers. Wil je hierbij aansluiten zorg dan dat je
dinsdag 22 september om 7.15 uur op school bent. Onderbouw leerlingen mogen alleen
meefietsen als we vooraf een schriftelijke toestemming van de ouders ontvangen hebben. De
gemiddelde snelheid van deze groep zal rond de 21 km. per uur liggen.
Het is een goed idee om je route uit te zetten via school. Vanaf 11.00 uur is er op school
muziek, wordt er gratis frisdrank geschonken en is er voor alle deelnemers een hartige hap
aanwezig.
Elke post is herkenbaar aan een Bernrode vlag, bel aan en vraag om een stempel.
Fietsborden zijn rood witte aanduiding borden speciaal voor fietsers.
Wees voorzichtig in het verkeer.
Fiets rustig, het is geen wedstrijd.
Laat geen rotzooi achter op de weg, bij elk postadres kun je afval inleveren.
Meld je altijd af bij het postadres waar je gestart bent. We moeten ’s avonds zeker weten dat
alle leerlingen weer veilig thuis gekomen zijn.
Je kunt ’s-morgens vanaf 7.30 uur vertrekken.
Je moet je ’s-avonds vóór 19.00 uur bij de zelfde post afmelden.
Je moet je altijd afmelden, anders gaan we je ouders bellen en zoeken.
Aan de achterkant van je stempelkaart zie je alle postadressen met telefoonnummers. Mocht je
met pech komen staan, of om andere reden niet verder kunnen fietsen dan kun je altijd naar
school bellen. Voor noodgevallen hebben we twee serviceauto’s op de baan. De

telefoonnummers staan onderaan op je formulier. Niet bellen bij een kapotte band, die moet je
zelf maar repareren.
Ook als je de fietstocht vanwege pech onderweg moet onderbreken moet je afmelden bij de
post waar je ’s-morgens gestart bent. We moeten weten of je veilig thuisgekomen bent.
Bij elke post noteer je de tijd dat je daar aangekomen bent en het totaal aantal kilometers dat je
tot dan toe gefietst hebt.
Het totaal aantal km. is niet het aantal kilometers dat op je fietsteller staat, maar het aantal dat
genoteerd staat op de routekaart. Als je de kilometers door telt scheelt dat aan de finish een
hoop rekenwerk.
Terug aangekomen bij de post waar je ‘s morgens gestart bent geef je het aantal gereden
kilometers door dat je gefietst hebt en het sponsorbedrag dat je hiermee verdiend hebt.
Binnen één week moet het sponsorgeld bij je mentor ingeleverd worden, dus vóór dinsdag 29
september.
We proberen nog dezelfde avond het totale sponsorbedrag via de site bekend te maken.
Op de site staat de hele route en heel veel tussenverbindingen om te downloaden op je gps.
Fiets je met een gps zorg dan dat je reserve batterijen bij je hebt. Ze zijn altijd op het verkeerde
moment leeg. Naast je GPS moet je natuurlijk altijd het boekje met de routebeschrijving
meenemen zodat je de tocht nooit hoeft te onderbreken.
Soms wijkt de GPS route wat af van de beschreven route. Dat komt dan omdat de route niet op
de GPS te zien was.
De route is uitgezet met een Garmin basecamp programma en de onderliggende fietskaart van
Nederland. Sommige stukken zullen op een wegenkaart niet zichtbaar zijn. Op de Gps zijn alle
routes buitenom aangeduid met cijfers die corresponderen met de woonplaatsen op de voorkant
van het boekje.
De hele route is opgedeeld in twee mogelijkheden.
1 De hele route. Op de tekening aangegeven met vaste pijlen
2 De tussenverbindingen. Op de tekening aangegeven met een

en

De totale route is 184.1 km. en er is in totaal 511.3 km. uitgezet en beschreven. Wijk je
desondanks toch af van de route dan kan het gebeuren dat je in sommige plaatsen lang moet
zoeken naar het postadres.
De volgende dag worden jullie weer gewoon om 8.30 uur op school verwacht, ook als je de hele
route gereden hebt.
Wees voorzichtig, veel plezier en maak er een leuke dag van.
Leo van Rooij

Routebeschrijving 2015
1 Van Heeswijk (School) naar Dinther 3.5 km.
Als je met je rug naar de voorkant van de school staat ga je rechts de Abdijstraat in. Einde weg links en
direct rechts de Steen en Stokstraat in. Bij de kruising recht oversteken de Jan Habrakenstraat in. Einde
weg links en de 1e weg rechts de Dodenhoeksestraat in. Als je aan de linkerkant het bord van
Boomkwekerij H van den Broek ziet staan ga je daar de doodlopende weg in. Aan het einde van de weg
op nummer 6A moet je zijn.

Van Heeswijk (school) naar Loosbroek 4.8 km.
Als je aan de voorkant van de school met je rug naar de school gaat staan dan ga je rechts de
Abdijstraat in. De derde weg links is de Nieuwlandse straat in. Einde weg rechtdoor fietspad op
en einde grindpad rechts en direct links de Dieppoel in. Einde weg links de Hommelsedijk op die
na de brug over gaat in Hommelse Hoeve en nog wat verder in Nistelrodense dijk. Aan de
rechterkant op nummer 10 moet je zijn.

Van Heeswijk naar Middelrode 4.8 km.
Verlaat de school aan de achterkant, bij de parkeerplaats en ga rechts de Zijlstraat in. Steek de
kruising over de Veldstraat in die op een gegeven moment naar links afbuigt. Einde weg rechts
het fietspad langs de provinciale weg volgen. Bij de rotonde in Middelrode rechtdoor de Driezeeg
in. Fiets over de parallelweg rechtdoor en de 2e weg rechts is de Schweitzerstraat. Aan de
linkerkant op nummer 3 moet je zijn

Van Heeswijk (school) naar Vinkel 7.6 km.
Verlaat de school aan de voorkant en ga links de Abdijstraat in. Bij de kruising fiets je rechtdoor
de Lariestraat in die even later over gaat in kaathovense dijk en daarna in Kaathoven. In
Kaathoven moet je de borden Vinkel gaan volgen. Even later ga je rechts de Brugstraat in die
over gaat in Lindenlaan. In de scherpe bocht naar rechts fiets je rechtdoor de Koksteeg in. Aan
de rechterkant op nummer 63 moet je zijn.

Van Dinther naar Veghel 6.6 km.
Als je vanaf de post terug naar de weg fietst ga je bij de kruising links de Hogeweg in. Einde weg rechts
de Schanseweg in. Einde weg, eerst voorzichtig oversteken, en dan naar links. Over het viaduct fiets je
Veghel binnen. Alsmaar rechtdoor totdat je rechts de Stationsstraat in kunt. Direct aan de linkerkant op
nummer 59 moet je zijn.

Van Dinther naar Heeswijk (school) 3.5 km.
Als je vanaf het postadres terug naar de weg fietst ga je bij de kruising rechts de
Dodenhoekseweg in. Einde weg links de Eikenhoek in en 1e weg rechts de Jan van
Habrakenstraat in. Bij de kruising recht door, tussen de sportvelden door, en einde weg links en
direct rechts de Heilarensstraat in. Als je deze weg blijft volgen kom je vanzelf aan de voorkant
van de school uit.

Van Dinther naar Loosbroek 3.6 km.
Als je vanaf het postadres terug naar de weg fietst ga je bij de kruising rechts de
Dodenhoekseweg in. Einde weg ga je rechts de Vorstenbosscheweg in en de 1e weg links de
Zandstraat in. Aan het einde van de weg rechts de Hommelse dijk op die na de brug over gaat in
Hommelse Hoeve en nog wat verder in Nistelrodense dijk. Aan de rechterkant op nummer 10
moet je zijn.

Van Dinther naar Vorstenbosch 5.5 Km.
Als je vanaf het postadres terug naar de weg fietst ga je bij de kruising rechts de
Dodenhoekseweg in. Einde weg rechts de Vorstenbosscheweg in. Volg deze weg alsmaar
rechtdoor totdat je aan het eind in Vorstenbosch naar links de Kapelstraat in kunt. Direct de 1e
weg rechts is Helling en aan de linkerkant op nummer 19 moet je zijn.

3 Van Veghel naar Mariaheide 4.3 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en direct weer rechts de Wilgenstraat in. Bij de
stoplichten ga je rechts richting Veghel centrum. Bij de rotonde links de Bundersweg in. Blijf dit fietspad
langs meerdere rotondes tot aan het eind toe volgen. Bij het stoplicht eerst oversteken en ga dan links.
Blijf dit fietspad tot aan de kerk in Mariaheide volgen. Direct voorbij de kerk links de Hintelstraat in en de
1e weg weer links de Kruisstraat in. Aan de rechterkant op nummer 10 moet je zijn.

Van Veghel naar Dinther 6.6 km
Als je met je rug naar het huis van de post staat ga je rechts en direct op de T splitsing naar links
de Stationsstraat in. De weg verandert regelmatig van naam, maar blijf alsmaar rechtdoor fietsen
over het viaduct Veghel uit. Op een gegeven moment kun je rechts de Schanseweg in en 1 e weg
links de Hogeweg in. Als je het bord Boomkwekerij van den Broek ziet staan kun je rechts het
doodlopende weggetje in. Aan het eind van dit weggetje vind je de post.

Van Veghel naar Erp 6.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. De 1e weg links, de Zeven Eikenlaan in. Bij de
kruising recht oversteken en de Zeven Eikenlaan blijven volgen. Aan het einde van de weg links
via de Hezelaar naar de rotonde en bij de rotonde rechts de Frans Halsstraat in. Bij de stoplichten
steek je rechtdoor over. Je fietst parallel aan de Erpseweg. Aan het einde van de Jan van
Amstelstraat ga je links het fietspad op langs de Erpseweg volgen, die even later overgaat in
Veghelsedijk. Blijf deze weg volgen tot in Erp. Hier heet de weg Schansoord. Fiets door tot je de
kerk ziet en ga voor de kerk links de Cruygenstraat in en daarna links de Schildstraat in. Aan de
rechterkant op nummer 13 vind je de post.

Van Veghel naar Eerde 7.8 km
Als je met je rug naar de post staat ga je naar rechts en direct op de T splitsing je links de
Stationsstraat in, die over gaat in gasthuisstraat. Bij het oude ziekenhuis ga je links de
Burgemeester de Kuyperlaan in. De 1e straat rechts de Burg. Völkerstraat in. Bij de kruising
rechtdoor de Secretaris de Visserstraat in. Einde weg rechts de Dr van de Voortsingel in en einde
weg links het bruggetje over het fietspad richting Schijndel langs de spoorlijn volgen. Blijf langs de
spoorlijn. Bij de 2e dwarsweg moet je aan de andere kant van de spoorlijn je weg vervolgen en

fiets je vervolgens over de Zuid Willemsvaart. Fiets rechtdoor via het Gazellepad en de
Edisonweg onder het viaduct door. Direct na het viaduct links de Grootdonkweg in. Einde weg
links de Horstjens in en einde weg rechts de Den Dubbelen in. Bij de rotonde recht oversteken en
dan links de Kuilen in. De 1e weg rechts de Kuilen blijven volgen (richting tennispark). De 1e weg
rechts nog steeds de Kuilen volgen. Als naar rechts de Vlagheide aangegeven wordt moet je naar
links het zandpad in. Na 300 meter aan de linkerkant op nummer 5 moet je zijn.

4 Van Mariaheide naar Vorstenbosch 5.3 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Bij de kruising links de Hintelstraat in. Einde weg bij de
rotonde oversteken en direct rechts. (volg knooppunt 76). Over de autoweg en op de T splitsing rechtdoor
de Driehuizen blijven volgen. Op de T splitsing rechtdoor Scheiweg 2 volgen, wordt even later Derpt.
Einde weg rechts de Oude Veghelse dijk in. Blijf deze weg volgen totdat je in Vorstenbosch links de
Helling in kunt. Aan de rechterkant op nummer 19 vind je de post.

Van Mariaheide naar Uden 3.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Op de kruising rechts de Hintelstraat in. Rechtdoor
de Ericaweg in. Einde weg rechts de Eikenwal in die in de bocht overgaat in Bolstweg. Bij de
kruising links de Goordonksedijk op en einde weg recht oversteken richting Uden. Na 100 meter
aan de linkerkant op nummer 4 moet je zijn.

5 Van Vorstenbosch naar Loosbroek 4.5 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Einde weg links de Oude Veghelsedijk in. Bij de kerk recht
oversteken de Kapelstraat in, wordt later Kampweg. Op de kruising links de Leeghandseweg in.
Rechtdoor de Berkvenseweg volgen. Einde weg links de Nistelrodensedijk in. Aan de linkerkant van de
weg op nummer 10 vind je de post.

Van Vorstenbosch naar Uden 6.9 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en einde weg rechts de Oude Veghelsedijk op. Met
de bocht mee naar links Derpt in. Op de T splitsing links Scheiweg in, vervolgens rechtdoor de
Derptweg volgen en daarna rechts de Hoogstraat in. Als je onder de autoweg door bent de 2e
weg links de Vijhuizerweg in. Einde weg naar links en bij de T splitsing oversteken richting Uden.
Na 100 meter aan de linkerkant op nummer 4 moet je zijn.

Van Vorstenbosch naar Mariaheide 5.3 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en einde weg rechts de Oude Veghelsedijk op. Met
de bocht mee naar links Derpt in. Op de T splitsing rechtdoor Driehuizen volgen. Over de
autoweg en vóór de rotonde naar links oversteken. Aan de andere kant naar links terug fietsen.
De weg buigt naar rechts en voor de kerk rechts de Kruisstraat in. Aan de rechterkant op nummer
op nummer 10 moet je zijn.

Van Vorstenbosch naar Dinther 5.5 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts. Einde weg links en direct rechts Broekkant in. Bij
de splitsing links aanhouden richting Heeswijk Dinther. Volg de Vorstenbosscheweg en zodra je
Dinther binnen rijdt kun je direct links de Dodenhoeksestraat in. Als je aan de linkerkant het bord

van Boomkwekerij H van den Broek ziet staan ga je daar de doodlopende weg in. Aan het einde
van de weg op nummer 6A moet je zijn.

6 Van Loosbroek naar Nistelrode 6.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts de Nistelrodense dijk op. Bij de rotonde rechtdoor de
Dintherseweg volgen. Einde weg eerst oversteken en dan links richting Nistelrode. Op de splitsing in het
centrum links Laar in. Blijf deze weg volgen totdat je rechts de Blauwe Steenweg in kunt. Op de T
splitsing rechtdoor de Blauwe Steenweg blijven volgen en even later zie je aan de rechterkant op nummer
36 de post.

Van Loosbroek naar Heeswijk (school) 4.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links de Nistelrodensedijk in wat even later de
Hommelse Hoeve en daarna de Hommelse dijk wordt. Even verder in de bocht kun je rechts de
Dieppoel in. Einde van de weg rechts en direct links een grindpad in. Dit grindpad gaat over in
een fietspad en even later in een weg, de Nieuwlandsestraat. Einde van de weg rechts de
Abdijstraat in en even later zie je aan de linkerkant de school.

Van Loosbroek naar Dinther 3.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links via de Nistelrodensedijk dat even later de
Hommelse Hoeve wordt. Links de Zandstraat in, einde weg rechts de Vorstenbosscheweg in. De
1e weg links de Dodenhoeksestraat in en als je aan de linkerkant het bord van Boomkwekerij H
van den Broek ziet staan ga je daar de doodlopende weg in. Aan het einde van de weg op
nummer 6A moet je zijn.

Van Loosbroek naar Vinkel 8.5 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts de Nistelrodensedijk op. De 1e weg links de
Hanenbergsestraat in. Einde van de weg rechts de Schaapsdijk volgen. Einde van de weg links
Dorpsstraat in. 2e weg rechts de Loosbroeksestraat in en vervolgens 1 e weg links Watergat in. De
weg gaat over in een zandpad. Einde van het pad rechts de Bleekseweg in en einde van de weg
bij het bruggetje, voorzichtig oversteken, ga je naar links de Vinkelsestraat in. Als de weg een
scherpe bocht naar links maakt kun je rechts de Koksteeg in. Aan de rechterkant op nummer 63
moet je zijn.

7 Van Nistelrode naar Heesch 7.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Bij de T splitsing rechtdoor de Blauwe Steenweg
blijven volgen. Einde weg rechts de Weijen in en vervolgens de 1e weg links Donzel in. Na 200
meter rechts Donzel blijven volgen die bij de T splitsing over gaat in Vosbergstraat . Op de
volgende kruising rechts de Grolderseweg in (aan linkerkant lezen). Einde van de weg links de
Deken van der Cammenweg in. De 2e weg links de Kromstraat in. Einde weg rechts de Burgm.
Wolterstraat in en al na 50 meter links de Zoggelsestraat in. Fiets rechtdoor totdat je aan de
linkerkant op nummer 63 de post vindt.

Van Nistelrode naar Uden 11.8 km.

Als je met je rug naar de post staat ga je links, 2e weg links Kerkveld in. Bij de molen links
Molenerf in. Einde weg rechts Over Den Dries. Einde weg rechts en direct links de Past. J.
Groenenstraat in. Einde weg rechts en de 2e weg links de Achterstraat in, wordt later Piet
Geersdijk en weer wat verder Bovenkampweg. Einde weg links Raktweg in die later Hofsteeweg
wordt. Einde weg rechts Canadasweg in die even later overgaat in Schansweg. Einde weg rechts
de Bedafseweg in en 1e weg links de Broekstraat in. Rechtdoor fietspad volgen en na bruggetje
fietspad naar rechts blijven volgen. Einde fietspad naar links de weg op. Als je onder de autoweg
door bent de 2e weg links de Vijhuizerweg in. Einde weg links en bij de T splitsing oversteken
richting Uden. Na 100 meter aan de linkerkant op nummer 4 moet je zijn.

Van Nistelrode naar Schaijk 6.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Buig met de bocht mee naar rechts Kerkveld in.
Einde van de weg rechts en bij de stoplichten recht oversteken de Berghemseweg in. Einde van
deze lange weg rechts de Oude Rijksweg volgen en bij de stoplichten recht oversteken. Onder
het viaduct ga je na 300 meter rechts omhoog de fietsersbrug over. Aan de andere kant ga je
naar links en de eerste weg links, de munstraat in (knooppunt 34 volgen). Bij de eerst volgende
kruising moet je bij het huis aan de linker kant op nummer 2 zijn.

Van Nistelrode naar Loosbroek 6.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Bij de T splitsing rechtdoor de Blauwe Steenweg
blijven volgen. Einde weg links de Weijen in. Bij de kerk ga je rechts Maxend in en even later
rechts de Dintherse weg in. Blijf deze weg volgen die na de rotonde Nistelrodense dijk heet. Aan
de linkerkant op nummer 10 moet je zijn.

Van Nistelrode naar Vinkel 8.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. De 2e weg links Kerkveld in en voor de Molen
rechts de H. van de Venstraat in. Einde weg links Weijen in. Rechts de Heuvelstraat in en einde
weg rechts de Loosbroekseweg in. Rechts Langstraat in richting Vinkel. Deze weg gaat over in
Aardenbaan en einde van de weg rechts richting Vinkel. Einde weg voorzichtig oversteken en dan
links de Vinkelsestraat in. Direct na het bord Vinkel kun je rechts de Koksteeg in. Aan de
rechterkant op nummer 63 moet je zijn.

Van Nistelrode naar Zeeland 10.5 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts. Einde weg rechts Korte Veld in en direct links
Hoge Akkers in. Met de bocht naar rechts langs de geluidswal en einde weg links onder het
viaduct door Loo in. Einde weg rechts Brobbelbiesweg in richting Zeeland en 50 meter verder
links de Brobbelbiesweg blijven volgen. De weg gaat over in een fietspad. Op de kruising van 2
fietspaden rechtdoor richting Zeeland en even later wordt het weer een gewone weg. Einde weg
rechts Zevenhuis in. Einde weg links Twee Hekkenweg in en einde weg, bij het stoplicht, steek je
over Zeeland in. Einde weg links en direct rechts om het Kilsdonkplein heen. Links Burgerveld in
en einde weg rechts de Schoolstraat in. Einde weg links en na 50 meter rechts de
Langenboomseweg in. Bij T splitsing links aanhouden en bij de volgende rotonde weer links de
Langenboomseweg blijven volgen. Aan de linker kant op nummer 57 is de post.

8 Van Heesch naar Vinkel 4.1 km.

Als je met je rug naar de post staat ga je links de Zoggelseweg in. Blijf deze bochtige weg tot aan het
eind volgen en ga daar links de Koksteeg in. Als je het bord Vinkel ziet staan is het 1e huis aan de
linkerkant op nummer 63 de post.

Van Heesch naar Oss 3.2 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts. 1e weg links Bunderstraat in. Einde weg rechts
en direct links de Voorste Groes in (voorzichtig oversteken). Als de weg een bocht naar links
maakt volg je rechts het pad alleen voor fietsers, is nog steeds Voorste Groes. Einde weg links
onder de autoweg door de Cereslaan volgen. Bij de stoplichten rechtdoor. Na 1 km. zie je aan de
linkerkant water en even verder kun je daar over een smal fietspad tussendoor. Fiets rechtdoor
de brandgang in, bij de muur rechts weer een brandgang in en als je dan op een binnenpleintje
komt moet je aan de rechterkant op nummer 26 zijn.

Van Heesch naar Schaijk 8.2 km.
Als je met je rug naar het huis van de post staat ga je rechts en volg je de Zoggelseweg over
diverse kruisingen tot aan het eind. Einde weg rechts en na 50 meter in de bocht links de
Kromstraat in. Einde weg rechts de Deken van der Cammenweg in en op de T splitsing rechtdoor
de Wijststraat in. Einde weg voorzichtig oversteken de Langdreef in. Dit wordt een fietspad. Aan
het eind van het fietspad, bij de 1e dwarsweg, ga je links en einde van de weg rechts de oude
Rijksweg volgen, bij de stoplichten recht oversteken. Onder het viaduct ga je na 300 meter rechts
omhoog de fietsersbrug over. Aan de andere kant ga je naar links en de eerste weg weer links,
de munstraat in (knooppunt 34 volgen). Bij de eerst volgende kruising aan de linkerkant op de
hoek bij nummer 2 moet je zijn

Van Heesch naar Nistelrode 7.4 km.
Als je met je rug naar het huis van de post staat ga je rechts en volg je de Zoggelseweg over
diverse kruisingen tot aan het eind. Einde weg rechts en na 50 meter in de bocht links de
Kromstraat in. Einde weg rechts de Deken van der Cammenweg in en op de T splitsing rechts de
Grolderseweg in. Bij de kruising links de Vosbergstraat in die even later overgaat in Donzel. In de
bocht naar links blijft het Donzel en einde weg rechts Weijen in. De 1e weg links de Blauwe
Steenweg in. Blijf bij een knik in de weg rechtdoor fietsen dan zie je even later aan de rechterkant
op nummer 36 de Post.

9 Van Vinkel naar Middelrode 7.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Direct op de T splitsing rechtdoor de Lindenlaan in, die net
voorbij de kerk overgaat in Brugstraat. Over het bruggetje ga je eind van de weg rechts Kaathoven in. De
1e weg links Kaathoven in. Blijf rechtdoor fietsen als de weg overgaat in Milrooysedijk en even later in
Zandstraat. Ga na het bord Middelrode direct rechts. Volg dit straatje totdat je rechts de Christinastraat in
kunt. De 1e weg links de Molenstraat, 1e weg rechts de Kennedystraat en einde weg links de
Schweitzerstraat in. Aan de rechterkant op nummer 3 vind je de post.

Van Vinkel naar Heeswijk (school) 7.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Direct op de T splitsing rechtdoor de Lindenlaan
in, die net voorbij de kerk overgaat in Brugstraat. Over het bruggetje ga je eind van de weg links
kaathoven in richting Heeswijk Dinther. Blijf deze weg, die even later over gaat in

Kaathovensedijk en weer wat verder in Lariestraat volgen. Na de kruising zie je aan de
rechterkant de school.

Van Vinkel naar Nuland 4.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Direct op de T splitsing rechtdoor de Lindenlaan
in, die net voorbij de kerk overgaat in Brugstraat. Op de volgende splitsing rechts de
Rijckevorselstraat in richting Nuland. Volg deze weg tot vlak voor de rotonde bij Nuland waar je
eerst over moet steken en aan de andere kant verder fietsen. Na het viaduct en de 2e rotonde
fiets je rechtdoor Nuland in. De 1e weg rechts de Molenstraat, 1e weg links de Egge, 1e weg links
de Dissel en de 1e weg rechts de Sikkel in. Aan de linkerkant op nummer 18 moet je zijn.

Van Vinkel naar Loosbroek 8.5 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en direct op de T splitsing links de Vinkelsestraat
in. Al snel moet je oversteken en links van de weg op het fietspad gaan rijden. In een scherpe
bocht naar links moet je rechts het bruggetje over de Bleekseweg gaan volgen. Even verder links
zandpad Watergat. Als de weg weer verhard is moet je einde van de weg rechts (geen
straatnaam). Weer einde van de weg links de Dorpstraat in en bij de kerk rechts de Schaapsdijk
in. Links de Hanenbergsestraat in en einde van de weg rechts de Nistelrodensedijk op. Aan de
linkerkant van de weg op nummer 10 moet je zijn.

Van Vinkel naar Nistelrode 8.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en direct op de T splitsing links de Vinkelsestraat
in. Al snel moet je oversteken en links van de weg op het fietspad gaan rijden. In een van de vele
bochten kun je rechts de Loosbroeksestraat in. De 1e weg links de Aardenbaan in, die even later
over gaat in Langstraat. Einde weg links de Loosbroekseweg in en zo gauw je de huizen van
Nistelrode ziet kun je links de Heuvelstraat in. Einde weg links en de 2 e weg rechts de H van de
Venstraat in. Voorbij de molen links Kerkveld in en einde weg rechts Blauwe Steenweg in. Aan de
rechterkant op nummer 36 moet je zijn.

10 Van Middelrode naar Berlicum 3.3 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en einde weg weer rechts de parallelweg op. Fiets
alsmaar rechtdoor, langs meerdere rotondes, van Middelrode naar Berlicum. In het centrum bij het
Mercuriusplein nog steeds rechtdoor. Even later kun je rechts de Apollostraat in die even verder over
gaat in Bunzinghage. De 1e weg rechts is Schuurkerkpad en het 1e huis aan de linkerkant op nummer 3 is
de post.

Van Middelrode naar Heeswijk (school) 4.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en aan het eind van de weg naar links de
parallelweg op. Einde weg naar rechts oversteken en direct links het fietspad volgen. Bij de
rotonde rechtdoor en nadat je de bochten bij het kasteel van Heeswijk gehad hebt ga je de 1e
weg links de Veldstraat in(voorzichtig oversteken). Na 100 meter naar rechts de Veldstraat blijven
volgen en aan het eind bij de kruising recht oversteken. Na 400 meter zie aan de linkerkant de
achterkant van de school

11 Van Berlicum naar Den Dungen. 5.4 km.

Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en direct links de Bunzinghage in. Rechtdoor de
Apollostraat in en aan het einde rechts de Hoogstraat in. Aan het einde van Berlicum fiets je rechtdoor
over de Hasseltsedijk. Als het rode fietsbord Den Dungen aangeeft steek je naar links over. Om het Café
heen Den Dungen blijven volgen. Over het nieuwe Maximakanaal en na het viaduct en de ophaalbrug
rechtdoor de Poeldonk in. Blijf de weg volgen die over gaat in Hooidonk en even later in Litzerstraat. In de
volgende bocht kun je links de Tuinstraat in. Aan de linkerkant op nummer 35 moet je zijn.

Van Berlicum naar Middelrode 3.3 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en direct links de Bunzinghage in. Rechtdoor de
Apollostraat in en aan het einde links de Hoogstraat in. Blijf deze weg rechtdoor richting
Middelrode volgen. De eerste rotonde na het bord Middelrode neem ¾ en ga direct naar rechts
de parallelweg op. De tweede weg links is de Schweitzerstraat en aan de linkerkant op nummer 3
is de post.

Van Berlicum naar Nuland 8.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en op de t splitsing direct weer rechts de
Buzinghage in. Einde van de weg links tussen de dranghekken door en naar rechts je weg
vervolgen. Einde van de weg links de Werstkant in. Bij de kruising recht oversteken en even
verder direct na het bruggetje over de Groote Wetering rechts het brede zandpad in. Aan het
einde van het zandpad naar links en direct rechts het verharde fietspad gaan volgen (richting
knooppunt 49). Einde van het fietspad links over de Coppensedijk je weg vervolgen. Volg dat
fietspad parallel aan de weg tot aan het eind waar het naar rechts afbuigt, het Kerkdekske. Door
de fietstunnel en aan de andere kant recht oversteken de Duyn en Daelseweg in. De 1e weg
rechts de Heiweg in, einde weg links de Dorpstraat in, 1e rechts de Dorsvlegel in, 1e rechts de
Dissel in en de 1e links de Sikkel in. Links op nummer 18 moet je zijn.

Van Berlicum naar ‘s-Hertogenbosch 7.7 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en direct links de Bunzinghage in. Rechtdoor de
Apollostraat in en aan het einde rechts de Hoogstraat in. Aan het einde van Berlicum fiets je
rechtdoor over de Hasseltsedijk. Blijf alsmaar rechtdoor fietsen. Aan het einde van het fietspad
buig je naar links af en fiets je naar de stoplichten. Steek eerst naar links en aan de andere kant
naar rechts over, onder het viaduct door en voor de volgende stoplichten ga je naar links richting
’s-Hertogenbosch. Over het Maximakanaal, onder allerlei autowegen fiets je rechtdoor totdat je
aan de rechterkant een fiets en voetgangersstoplicht ziet. Steek daar over. Aan de andere kant
ga je naar links. Fiets door Hintham, bij de rotonde blijf je rechtdoor fietsen richting de Vliert en
aan het einde van het fietspad ga je 50 meter naar links en bij het stoplicht steek je naar rechts
over. Aan de andere kant fiets je rechtdoor en ga je de 2e straat links de Frederik Hendriklaan in.
Aan de linkerkant op nummer 135 moet je zijn.

12 Van Den Dungen naar ’s-Hertogenbosch 7.9 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je naar rechts. Einde weg weer rechts de Litserstraat in die even
later over gaat in Hooidonk en daarna in Poeldonk. Rechtdoor over de ophaalbrug en onder de tunnel
door. Steek na het viaduct naar links over en aan de andere kant naar links het fietspad volgen langs de
provinciale weg, richting ’s-Hertogenbosch. Bij het 1e stoplicht rechtdoor, ga je vervolgens onder allerlei
autowegen door en daarna bij het 2e stoplicht rechts de Sumatrastraat in. Einde weg links de Rijnstraat in
en bij de rotonde rechtdoor de Rijnstraat blijven volgen. Door al jarenlange problemen met de Bartjesbrug

moet je de gele fietsborden richting Graafseweg volgen (omleiding). Als je over de noodbrug bent ga je
links Muntelbolwek in. Bij de 1e grote voorrangsweg rechts de Mgr. van Diepenstraat in en weer rechts de
Frederik Hendriklaan in. Aan de rechterkant op nummer 135 moet je zijn.

Van Den Dungen naar Berlicum 5.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je naar rechts. Einde weg weer rechts de Litserstraat in die
even later over gaat in Hooidonk en daarna in Poeldonk. Rechtdoor over de ophaalbrug en onder
de tunnel fiets je rechtdoor het Maximakanaal over. Blijf rechtdoor fietsen en einde weg bij
Cafetaria Hertog Jan ga je rechts richting Berlicum. Fiets rechtdoor totdat je in Berlicum links de
Apollostraat in kunt, die even verder over gaat in Bunzinghage. De 1e weg rechts is
Schuurkerkpad en het 1e huis aan de linkerkant op nummer 3 is de post.

Van Den Dungen naar Schijndel 8.6 km.
Als je met je rug naar het huis van de post staat ga je links. Einde weg rechts Paterstraat in,
einde weg links Grinsel in en bij de kruising links de Spurkstraat in. Net voordat je Den Dungen
uitrijdt ga je rechts het Waterstraatje in, 1e weg links (staat geen naambord) en einde weg rechts
Woud in. Blijf deze slingerweg volgen. Op de T splitsing rechtdoor Lieseind in en einde weg
rechts de Lieseindsestraat in. Einde weg links de Boschweg volgen en vóór de rotonde naar
rechts oversteken. Aan de andere kant naar links verder richting Schijndel fietsen. Fiets alsmaar
rechtdoor Schijndel, ook als je een bochtje om de kerk moet maken, totdat je aan de linkerkant
een wit huis met daarop “ Smederij van Thiel” staan dan kun je daar links de Voortstraat in.
Rechts de Enschotseweg in, aan de linkerkant op nummer 19 moet je zijn.

13 Van ’s-Hertogenbosch naar Rosmalen 5.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links. Einde weg rechts de Mgr Diepenstraat in. Bij rotonde
rechtdoor, onder viaduct door en direct nadat je onder de volgende smalle fietsbrug gereden bent ga je
direct rechts omhoog. Boven links fietspad volgen. Blijf dit mooie fietspad met diverse fietsbruggen
helemaal tot het eind volgen. Einde fietspad links (knooppunt 91 volgen) en bij het stoplicht eerst
oversteken en dan rechts nog steeds knooppunt 91 volgen. Over de autoweg, over het Maximakanaal en
rechtdoor over de mooie fietsbrug, richting centrum fietsen. Beneden 1e weg links (geen bord is
Striensestraat) in. Helemaal aan het andere eind van de straat aan de linkerkant op nummer 9 moet je
zijn.

Van ’s Hertogenbosch naar Berlicum 6.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en bij de splitsing direct weer rechts. Bij het
stoplicht recht oversteken en aan de overkant eerst het rode fietsbordje richting Oss volgen en 50
meter verder richting Nijmegen. Einde weg links de Aartshertogenlaan in. Bij de rotonde volg je
het aan de rechterkant geplaatste rode fietsbordje richting Nijmegen. Langs de kerk in Hintham
blijf je alsmaar rechtdoor fietsen. Onder de autowegen door buig je naar links over het nieuwe
Maximakanaal. Bij de stoplichten naar rechts richting Berlicum. Na het viaduct bij de volgende
stoplichten rechtdoor en aan het einde van het fietspad ga je links de Bosschebaan op. Bij Café
Hertog Jan recht oversteken en rechtdoor fietsen richting Berlicum. In Berlicum links de
Apollostraat in die even verder over gaat in Bunzinghage. De 1e weg rechts is Schuurkerkpad en
het 1e huis aan de linkerkant op nummer 3 is de post.

14 Van Rosmalen naar Nuland 6.7 km.

Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en direct links de Dorpsstraat in. Bij de kruising naar links
en direct voorbij de kerk rechts het fietspad langs de kerk volgen, Lambertusterp. Na 50 meter naar
rechts het fietspad richting station volgen. Als je over de spoorlijn bent direct naar links oversteken het
fietspad richting Nuland volgen. Bij een oversteekplaats blijf je het fietspad langs de spoorlijn volgen en
einde rode fietspad ga je rechts het fietspad richting Nuland volgen. Buig met het fietspad mee naar links
en vlak voor de rotonde moet je eerst naar links oversteken om aan de andere kant van de weg verder
richting Nuland te kunnen fietsen. Na 1 km. moet je weer aan de rechterkant gaan fietsen. Bij de T
splitsing in Nuland rechtdoor de Duijn en Daelse weg volgen, 1e weg rechts de Raadhuisstraat in. Einde
weg bij het Raadhuis rechts. Links de Dorsvlegel in, 1 e weg rechts de Dissel in en 1e weg links de Sikkel
in. Op huisnummer 18 moet je zijn.

Van Rosmalen naar ’s Hertogenbosch 6.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts de Striensestraat in en die volg je helemaal tot
aan het eind. Einde weg rechts en direct de nieuwe fietsbrug omhoog. Fiets midden op de
fietsbrug rechtdoor richting ’s-Hertogenbosch. Over het Maxiamakanaal, over de autowegweg
steek je bij het stoplicht over en direct bij het volgende stoplicht steek je naar links over. Fiets
rechtdoor en ga de eerste weg rechts Heinis in (richting knooppunt 90). Blijf dit mooie fietspad
volgen totdat je na de 4e fietsbrug links omlaag kunt richting knooppunt 52 en 49. Beneden ga je
rechts richting knoopunt 52. Even verder onder het viaduct door en bij de rotonde rechtdoor
richting centrum. De 1e weg links is de Frederik Hendriklaan (voorzichtig oversteken) . Aan de
rechterkant op nummer 135 moet je zijn.

15 Van Nuland naar Geffen 4.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je naar links. Einde weg rechts de Dissel in. De 1e weg links, einde
weg rechts en 1e weer links de Haverstraat in. Einde weg rechts de Zandstraat in. Blijf het fietspad
richting Geffen volgen tot aan de rotonde, ga daar links de Papendijk op. Blijf deze weg door het centrum
van Geffen volgen. Op de T splitsing, midden in Geffen, rechtdoor de Kloosterstraat richting Oss volgen.
Links omhoog de Broekstraat in, over de spoorlijn en einde weg links. Na 100 meter aan de rechterkant
op nummer 6 moet je zijn.

Van Nuland naar Rosmalen 7.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en direct weer rechts de Dissel in. Einde weg
links de Dorsvlegel in en einde weg weer rechts de Raadhuisstraat in. Blijf deze weg volgen
totdat je bij Café ’t Leeuwke links de Raadhuisstraat in kunt. Op de kruising links de Duijn en
Daelse weg in en de bij de volgende T splitsing rechtdoor de Elzenstraat volgen. Blijf deze weg
volgen tot aan de rotonde. Na de rotonde moet je aan de linkerkant van de weg verder fietsen.
Einde fietspad met de bocht naar rechts het fietspad naast de T.M. Kortenhorstlaan volgen. Al
snel, bij de T splitsing, links het rode fietspad richting Station volgen. Bij de kruising rechtdoor het
rode fietspad blijven volgen en bij de volgende T splitsing rechts nog steeds het fietspad naar het
station volgen. Einde fietspad eerst oversteken en dan rechts het fietspad over de spoorlijn
volgen. Bij de kerk naar links richting Empel en na 50 meter aan de andere kant van de kerk naar
links de weg op. De 1e weg rechts (bij Modewinkel Torenzicht) en bij de Striensestraat zie je
rechts de post op nummer 9.

Van Nuland naar Berlicum 8.4 km.

Als je met je rug naar het huis van de post staat ga rechts,Direct rechts de Dissel in, 1e weg links
de Dorsvlegel in en einde weg links de Raadhuisstraat in. Bij de T splitsing rechts de Heiweg in
en einde weg links de Duyn en Daelseweg in. Einde weg recht oversteken het Kerkdekske in.
Door de tunnel en einde weg het fietspad dat naar links afbuigt blijven volgen over de
Coppensedijk. Na ongeveer een kilometer kun je rechts het fietspad volgen langs de Vinkelse
Loop (richting knooppunt 58). Aan het einde van het verharde fietspad ga je links en direct rechts
en volg je het zandpad. Einde zandpad links de Veedijk op. Bij de kruising recht oversteken de
Werstkant in en de 1e weg rechts de Koolhof in. Op een gegeven moment zie je links een
parallelweg lopen. Fiets hier tussen twee dranghekjes door en ga naar rechts de Bunzinghage in.
Einde weg ga je links het Schuurkerkpad in en direct aan de linkerkant op nummer 26 moet je
zijn.

Van Nuland naar Vinkel 4.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts, op de T splitsing links de Dissel, einde weg
rechts Egge, einde weg rechts Molenstraat en einde weg links Hoostraat in. Bij de rotonde
rechtdoor richting Vinkel en na het viaduct en de 2e rotonde moet je eerst oversteken en dan ga
je rechts het fietspad op richting Vinkel. Zo gauw je Vinkel binnen rijdt moet je aan de rechterkant
gaan fietsen. Einde weg links de Brugstraat in die even later overgaat in Lindenlaan. Als de weg
scherp naar rechts afbuigt kun je rechts de Koksteeg in. Aan de rechterkant op nummer 63 moet
je zijn.

16 Van Geffen naar Oss 3.2 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en direct rechts de spoorlijn over. Beneden ga je links de
Bredeweg in. Bij het bord fietsers oversteken blijf je gewoon rechtdoor fietsen. Op de volgende T splitsing
rechts de Bredeweg blijven volgen. Op de vorksplitsing kies je de linker richting, aangeven met de
huisnummers 22 t/m 26 even. De weg gaat over in een grindweg en is even later weer verhard. Einde
weg rechts en bij voorrangsweg eerst oversteken en daarna links het fietspad langs de Heesterseweg
volgen. Zie je recht voor je een wit huis dan moet je rechts het Wolvespoor in en even later links de
Drijvershof in. Op nummer 26 moet je zijn.

17 Van Oss naar Lith 11.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je terug het plein af en direct rechts het Wolvespoor in. Tien meter
vóór de voorrangsweg kun je rechts het fietspad op (richting Maasdonk 700) en bij de rotonde ga je links
richting Oss West. Bij de volgende rotonde rechtdoor de Heihoeksingel volgen, over de spoorlijn en
daarna bij de T splitsing nog steeds rechtdoor fietspad blijven volgen. Einde van het fietspad rechtdoor de
Huizenbeemdweg volgen. Bij de volgende kruising ga je links de Gewandeweg in (bord staat aan rechter
kant). Blijf deze lange polderweg richting Lith volgen, over een bruggetje, bij Café Leeuwerik rechtdoor,
totdat je op de T splitsing naar rechts richting Lith in kunt. Halverwege zie je dat het de Hertog Janstraat
is. Op de kruising in Lith rechtdoor de Hertog Janstraat blijven volgen en aan de rechterkant op nummer
32 moet je zijn.

Van Oss naar Heesch 3.2 km.
Als je met je rug naar de post staat kun je aan de overkant van het pleintje naar links een
brandgang in. 1e brandgang weer links, over het fietspad tussen het water en daarna rechts het
fietspad langs de brede weg volgen. Bij het stoplicht rechtdoor en direct na het viaduct rechts de
Voorste Groes in. Einde fietspad links en einde weg rechts en direct naar links voorzichtig

oversteken de Bunderstraat in. Op de kruising rechts de Zoggelsestraat in en aan de linkerkant
op nummer 63 moet je zijn.

18 Van Lith naar Megen 12.7 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je naar links. Bij de kruising links de Mr. van Cootstraat in. De 1e
weg rechts de Valkseweg in. Fiets deze weg helemaal tot aan het eind en ga daar rechts de Molenweg
in. Blijf met de bochten mee op de Molenweg fietsen aangegeven richting Oss en Grave. Aan het eind
rechtdoor de Lithoijensedijk op. Blijf boven op de dijk o.a. richting Macharen, steek aan het eind
voorzichtig over en ga aan de andere kant naar rechts. Bij het witte huis met nummer 48 moet je links op
het asfalt richting de haven gaan fietsen. Rechtdoor richting Lithoijen en Grave en bij de groene sluis aan
de linkerkant ga je rechts omlaag de Pastoor van de Weerdtstraat in. Beneden voorzichtig oversteken en
rechtdoor fietsen. Bij T splitsing rechtdoor de Singel in en op de volgende T splitsing rechts de Singel
blijven volgen. De 1e weg rechts de Rotsstraat in (bordje wijst naar het huis) en einde weg links de
Weteringstraat in. Blijf deze weg volgen die over gaat in Langelsestraat. Fiets rechtdoor totdat je naar
rechts de Bulkstraat in kunt (naambord hangt boven bord Zone 60 km.). Einde weg links de
Hoogoordstraat in. Einde weg eerst oversteken en dan naar rechts de Poldersstraat in. Bij de rotonde
rechtdoor richting Megen. Direct na de ophaalbrug links richting Megen. Boven op de dijk rechts het
fietspad richting Megen volgen en als je even later omlaag fietst rechtdoor de Kapelstraat in. Aan de
rechterkant op huisnummer 37 moet je zijn.

19 Van Megen naar Berghem 6.7 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en na 200 meter links de Meerstraat in. Bij de kruising
oversteken en de Meerstraat blijven volgen. Via de onderweg fiets je onder langs de dijk verder. Blijf
onder langs de dijk fietsen totdat aan het eind de weg naar rechts afbuigt en je Haren binnen fietst. Bij de
rotonde eerst oversteken en dan rechts richting Berghem. Einde weg via de Grotestraat weer rechts
richting Berghem. Even na passeren van de kerk kun je links de Berghemseweg in. Einde van de weg
links de Vallendonkstraat in en met de bocht naar rechts richting Berghem fietsen. Einde weg eerst
oversteken en dan naar links de Burgem.van Erpstraat in. Na 100 meter aan de rechterkant op nummer
50 zie je de post.

20 Van Berghem naar Schaijk 6.9 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je aan de overkant van de weg naar links. Blijf de Burgem. van
Erpstraat volgen tot aan de rotonde en fiets daar rechtdoor de Zevenbergseweg in. Over de spoorlijn
rechtdoor en als de hoofdweg naar rechts afbuigt volg je knooppunt 22, steek je naar links over en fiets je
rechtdoor. Op een geven moment kun je naar links het fietspad richting Berghem Schaijk volgen
(aangegeven op groene fietsbord). Na het wildrooster rechts richting Schaijk en aan het einde van het
fietspad links en direct rechts de Rijsvenseweg in. Einde weg rechts de Lage Baan in. Links de
Koekampweg in en aan het einde van de weg aan de rechterkant vind je huisnummer 2.

21 Van Schaijk naar Zeeland 11.9 km.
Ga op de kruising voor het huis naar links de Munstraat die wat verder overgaat in Hoogheistraat. Bij D’n
Hôgheische Zit ga je rechts en einde weg links het fietspad langs de provinciale weg volgen. Bij de eerste
kruising steek je voorzichtig over en fiets je aan de andere kant van de provinciale weg verder. Einde weg
rechts de Udense Dreef in. Einde weg links het fietspad langs de Legerstraat volgen. Einde weg rechts,
richting knooppunt 46. Bij de kruising rechtdoor de Franse Baan blijven volgen. De weg gaat over in een
fietspad dat je tot het eind moet volgen. Einde fietspad met de bocht mee naar links en einde weg rechts

Zevenhuizen in. Einde weg links Twee Hekkenweg in en einde weg bij het stoplicht steek je over Zeeland
in. Einde weg links en direct rechts om het Kilsdonkplein heen. Links Burgerveld in en einde weg rechts
de Schoolstraat in. Einde weg links en na 50 meter rechts de Langenboomseweg in. Bij T splitsing links
aanhouden en bij de volgende rotonde weer links de Langenboomseweg blijven volgen dan vind je aan
de linkerkant op nummer 57 de post.

Van Schaijk naar Heesch 8.2 km.
Ga op de kruising voor het huis naar rechts de Munstraat in (richting knooppunt 29). Einde weg
rechts (richting knooppunt 29) en einde van het fietspad rechts het fietspad omhoog volgen dat
over de drukke weg draait. (de rode fietsborden geven aan dat je over moet steken, maar dat
moet je niet doen). Aan de andere kant van de weg rechtdoor onder het viaduct verder fietsen. Bij
de stoplichten rechtdoor (knooppunt 35 volgen ) en bij rood fietsbord Uden Nistelrode ga je links
de Berghemseweg in. Na 200 meter, bij de paddenstoel, ga je rechts de Lange Dreef en volg je
het fietspad. Einde fietspad voorzichtig oversteken de Wijststraat in, even later wordt dit de Deken
van der Cammenweg. De 2e weg links de Kromstraat in. Einde weg rechts de Burgm.
Wolterstraat in en al na 50 meter links de Zoggelsestraat in. Fiets rechtdoor totdat je aan de
linkerkant op nummer 63 de post vindt.

Van Schaijk naar Nistelrode 6.4 km.
Ga op de kruising voor het huis naar rechts de Munstraat in (richting knooppunt 29). Einde weg
rechts (richting knooppunt 29) en einde van het fietspad rechts het fietspad omhoog volgen dat
over de drukke weg draait. (de rode fietsborden geven aan dat je over moet steken, maar dat
moet je niet doen). Aan de andere kant van de weg rechtdoor onder het viaduct verder fietsen. Bij
de stoplichten rechtdoor (knooppunt 35 volgen ) en bij rood fietsbord Uden Nistelrode ga je links
de Berghemseweg in. Einde van de weg bij de stoplichten recht oversteken de Kleinwijk in. Links
Kerkveld in en buig aan het eind van de weg met de bocht naar links dan kom je vanzelf in de
Blauwe Steenweg. Aan de rechterkant op nummer 36 moet je zijn.

22 Van Zeeland naar Volkel 5.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts. Bij de rotonde links de Vensteeg in. Einde weg links de
Korte Dijk op. Bij de kruising rechtdoor de Trentsedijk in totdat je rechts richting B&B Wachtpost 29 kunt,
is de Millsebaan. Even later wordt aan de linkerkant Houtvennen en B&B Wachtpost 29 aangegeven. Ga
deze weg in en je komt vanzelf bij de post.

Van Zeeland naar Nistelrode 10.5 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en bij de rotonde weer rechts de
Langenboomseweg in. Einde weg links en direct rechts de Schoolstraat in, in de bocht naar links
Burgerveld in en einde weg rechts en direct links de Past. Janssenstraat in. De 1 e weg rechts en
bij de stoplichten oversteken Twee Hekkenweg in. Einde weg rechts Zevenhuis in en bij
Mariabeeld links de Weversweg in. Met de bocht naar rechts en naar links de Weversweg blijven
volgen die even later overgaat in een fietspad. Bij kruising van fietspaden rechtdoor richting
Nistelrode blijven fietsen. Het fietspad wordt Brobbelbiesweg die aan het eind naar rechts afbuigt
waarna je direct links Loo in moet. Na het viaduct de 1 e weg rechts de Hoge Akkers in. Ga je
einde weg rechts en direct links dan ben je in de Blauwe Steenweg. Aan de linkerkant op nummer
36 moet je zijn.

23 Van Volkel naar Uden 9.8 km.
Fiets via de weg terug naar voren en aan het eind ga je links de Millsebaan in. Bij de kruising gaat de
weg over in De Bunders en einde van de weg eerst oversteken en dan links de Boekelsedijk op. Na
800 meter zie je aan de rechterkant 5 rode paaltjes staan. Fiets daar tussendoor en vervolg je weg
rechtdoor het industriegebied in. Bij de T splitsing rechts de Bovenstraat in. Einde weg links en met
de bocht mee naar rechts afbuigen. Weer einde weg rechts de Erfstraat in die even later overgaat in
Liessentstraat. Bij de rotonde rechtdoor de Liessentstraat blijven volgen bij de volgende splitsing ga
je links de Hockeyweg in(even zoeken naar straatnaambordje). Einde weg links de Boekelsedijk in en
na het viaduct direct rechts de Morgenweg in. Vlak voor een bol bruggetje links het fietspad op en
aan het eind, na weer een klein bruggetje, volg je het fietspad naar rechts. Bij de voorrangsweg links
en op de T splitsing blijf je het fietspad richting Erp en Veghel volgen. Na een klein bruggetje zie je
aan de rechterkant een wit huis. Daar op nummer 4 moet je zijn. (voorzichtig met oversteken)

24 Van Uden naar Erp 3.7 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts. Bij de T splitsing steek je over en ga je naar links
richting Erp. Blijf deze weg als maar volgen. Kom je in Erp fiets dan nog steeds recht door want de
weg gaat over in Schildstraat en aan de linkerkant op nummer 13 moet je zijn.

Van Uden naar Mariaheide 3.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts, bij de T splitsing oversteken en rechtdoor de
Goordonksedijk op. Bij de volgende kruising rechts de Bolstweg in en in Mariaheide rechtdoor de
Eikenwal in. De 1e straat links de Ericastraat in en einde weg bij de kerk recht oversteken de
Hintelstraat in, 1e weg links de Kruisstraat aan de rechterkant op nummer 10 moet je zijn.

Van Uden naar Nistelrode 11.8 km.
Als je met rug naar de post staat eerst voorzichtig oversteken en dan rechts. Direct bij de T
splitsing oversteken en rechts de Duifhuizerweg in. Einde weg rechts Corridor in. Rechtdoor
onder de autoweg door de Hoogstraat in. Na 1 km. kun je rechts tussen 2 rode paaltjes een
fietspad op (richting knooppunt 11). Einde fietspad rechtdoor Broekstraat in. Einde weg rechts de
Bedafseweg in. De 1e weg links de Schansweg in, die even later overgaat in Canadasweg. Bij T
splitsing links Hofsteeweg in, wordt even later Raktweg. De 1e weg rechts de Bovenkampweg in,
wordt Piet Geerdijk en even later Achterstraat. Einde weg in Nistelrode rechts Laar in. De 2 e weg
links Pastoor J. Groenstraat in. Bij de kruising rechts en 1e links Over Den Dries in. Links de
Hoogstraat in, rechtdoor Kerkveld in en einde van de weg rechts Blauwe Steenweg in. Aan de
rechterkant op nummer 36 moet je zijn.

Van Uden naar Vorstenbosch 6.9 km.
Als je met rug naar de post staat eerst voorzichtig oversteken en dan rechts. Direct bij de T
splitsing oversteken en rechts de Duifhuizerweg in. Einde weg rechts Corridor in. Rechtdoor
onder de autoweg door en direct na het viaduct links de Pater Visserslaan in. Even later links de
Zandkuilen in en einde weg rechts Driehuizen in. Op de T splitsing recht door Scheiweg 2 volgen,
wordt even later Derpt. Einde weg rechts de Oude Veghelse dijk in. Blijf deze weg volgen totdat je
in Vorstenbosch links de Helling in kunt. Aan de rechterkant op nummer 19 vind je de post.

25 Van Erp naar Keldonk 3.4 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en bij de kruising rechts de Cruijgenstraat in. Einde
weg rechts en de 1e weg links de Steengraaf in. Ga net voorbij het straatnaambord “De Steen” het
weggetje in, dan kun je al na 30 meter links een grindpad in. Einde van het grindpad ga je rechts de
Keldonkseweg in die even later overgaat in Roost. In Keldonk direct voorbij de kerk rechts ’t Plein in
gaan dan vind je even later aan de rechterkant op nummer 19 de post.

Van Erp naar Veghel 6.6 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en einde weg rechts de Cruygenstraat in. Einde
weg bij de kerk ga je rechts de Schansoord in. De weg gaat even later over in Veghelse dijk en
die moet je ook tot Veghel volgen. Halverwege de weg moet je over steken om aan de andere
kant verder te kunnen fietsen. Aan het einde van de weg ga je rechts de Jan van Amstelstraat in.
Bij een S bocht blijf je deze weg rechtdoor volgen naar de stoplichten. Bij de stoplichten steek je
over en ga je rechtdoor de Frans Halsstraat in. Bij de rotonde je links de Hezelaar in. De 1e weg
rechts de Zeven Eikenlaan in. Bij de kruising recht oversteken en de Zeven Eikenlaan blijven
volgen. Einde van de weg ga je rechts de Stationsstraat in en aan de rechterkant op nummer 59
moet je zijn.

26 Van Keldonk naar Zijtaart 3.6 km.
Als je met je rug naar de post het huis van de post staat ga je rechts. De 1e weg links en direct rechts
de Morgenstraat in. Bij de stoplichten rechtdoor de ophaalbrug over en daarna rechts de Sweenslag
in richting Zijtaart. De weg gaat over in Hoolstraat en einde weg eerst oversteken en dan naar rechts
het fietspad op de Pastoor de Clerxcstraat in. Al voor je Zijtaart in fietst zie je aan de rechterkant de
post op nummer 76.(voorzichtig oversteken)

27 Van Zijtaart naar St. Oedenrode 4.5 km.
Als je met je rug naar de post gaat staan, steek je voorzichtig over en ga je rechts. Fiets in Zijtaart
met de bocht mee naar links de Rijbroekstraat in die even later overgaat in de Corsica. Links het
zandpad De Lage Biezen in en aan het eind, via de verharde weg, naar links de Lage Biezen blijven
volgen. De 1e weg rechts de Laarsweg in en daarna rechtdoor Logtenburg in over de verharde weg.
Als je rechtdoor fietst gaat de weg weer over in een zandpad dat nog steeds Logtenburg heet. Einde
van de weg in de bocht naar links de Koevering in. Aan de linkerkant op nummer 10 moet je zijn.

28 Van St. Oedenrode naar Eerde 3.2 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je naar links. Einde weg rechts de Lieshoutsedijk op over het
viaduct en aan de andere kant naar links de Veghelse weg op. Bij de rode fietsbordjes links de
Koeveringsedijk in. Bij het bord “De Coevering” ga je rechts het grindpad op richting tennispark “De
Eerde”. Direct voorbij de tennisbaan links De Coevering 4 -5 in. Einde van het zandpad ga je nog een
keer links en dan zie je de post vanzelf.

29 Van Eerde naar Wijbosch 4.1 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en fietst je rechtdoor het zandpad uit. Bij de verharde
weg ga je rechtdoor Vlagheide in. Als je na 1 km aan de rechterkant het bord Schenkerij Vlagheide
ziet ga je daar links de weg in (het bord Vlagheide staat tussen de bossen). De eerste verharde weg

rechts (staat geen straatnaambordje). Bij de kruising rechtdoor wordt het Dakotaweg. Einde weg
rechts de Landingsweg in en de 1e weg links de Newtonweg in. Einde weg rechts de Van
Leeuwenhoekweg in, over de spoorlijn naar de rotonde. Bij de rotonde recht oversteken Wijbosch in.
Direct de 1e weg rechts de Veghelsedijk in, gelijk links de Rietstraat in, vervolgens rechts de
Biezenstraat in. Aan de linkerkant op nummer 13 moet je zijn.

Van Eerde naar Veghel 7.8 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en volg je het zandpad tot het eind, daar ga je
naar rechts de Kuilen in. Einde weg links de Kuilen blijven volgen. Einde weg weer links is nog
steeds de Kuilen. Bij de rotonde naar rechts oversteken en aan de andere kant rechtdoor Den
Dubbelen in. De 1e links de Horstjens in en de 1e rechts de Grootdonkweg in. Einde weg rechts
onder het viaduct door de Edisonweg volgen. Blijf rechtdoor fietsen de Zuid Willemsvaart over.
Aan de andere kant omlaag kom je langs de spoorlijn te fietsen. Bij de eerste dwarsweg moet je
eerst oversteken en je weg aan de andere kant van de spoorlijn vervolgen. Bij de volgende
dwarsweg rechtdoor en aan het einde van het fietspad ga je rechts de Dr. Van de Voortsingel in.
De 1e weg links de Secretaris de Visserstraat in. Bij de kruising rechtdoor Burgm. Völkerstraat in.
Einde weg links de Burgm. Kuyperlaan in en einde weg rechts de Gasthuisstraat in die even later
overgaat in Stationsstraat. Op de T splitsing rechts de Stationsstraat in en al snel zie je aan de
linker kant op nummer 59, de post.

30 Van Wijbosch naar Schijndel 3.3 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je rechts en op de T splitsing weer rechts. Links het 1e kleine
weggetje, de broekkantsedijk in, Langs het fietspaaltje direct naar rechts het fietspad langs de weg
volgen. Einde weg, als je tegenover de kerk staat, ga je naar links de parallelweg volgen. Bij de
stoplichten recht oversteken Schijndel in. Volg de Wijbosscheweg totdat je rechts de Berghenstraat in
kunt die even later over gaat in de Deken Baekerstraat. Einde weg links de Steeg in en 1 e weg rechts
de Enschotseweg in. Aan de rechterkant op nummer 19 moet je zijn.

31 Van Schijndel naar Heeswijk (school) 6,1 km.
Als je met je rug naar de post staat ga je links en einde weg weer links de Steeg in. Bij de rotonde
recht oversteken en deze weg tot aan het eind volgen. Als je over de brug over het kanaal bent ga je
rechts richting Heeswijk. Einde weg bij de kerk rechts en direct links de Abdijstraat in. De 1 e weg
rechts is de Zijlstraat na 300 meter zie je aan de linkerkant de school.

Van Schijndel naar Den Dungen 8.6 km.
Als je met je rug naar het huis van de post staat ga je rechts. 1e weg links de Voortstraat in. Einde
weg ga je rechts de hoofdweg door Schijndel in. Blijf deze weg alsmaar rechtdoor volgen totdat je
vlak voor de rotonde naar links de weg over moet steken. Net voorbij de rotonde moet je weer
terug naar rechts de weg oversteken. Aan de andere kant ga je naar links richting Den Dungen.
Bij garage Sterks ga je rechts de Lieseindsestraat in volg deze weg totdat je links Lieseind in
kunt. Deze slingerweg volgen totdat je links de Schietbaanlaan in kunt. Einde weg rechts de
Waterstraat in. Einde weg links de Spurkstraat in, bij de kruising rechts Grinsven in, Rechts de
Paterstraat in totdat je links de Tuinstraat in kunt. Aan de rechterkant op nummer 35 moet je zijn.

