
         ACHTSE BARIER BEST    40 KM  ( Op Zaterdag en Zondag is de poort Van het NAT-LAB dicht) 
                                                                                                                                                                          
        Vertrek bij de kerk (Waalre) 

1 Rechts  Hoogstraat inrijden 
2 Bij verkeerslichten rechtdoor Daslaan 
3 Einde weg links Dirk van Hornelaan 
4 Einde weg voor de weg links fietspad 
5 Bij verkeerslichten links fietspad NAT – LAB. 
6 1e verharde weg rechts  
7 Over de brug einde weg links 
8 Einde weg rechts 
9 Over de brug en meteen links fietspad visvijvers. 
10 Langs de vijvers fietspad volgen 
11 Verharde weg rechtdoor 
12 Einde weg rechts Uilenpas. 
13 Na de bocht 1e straat rechts     (grote bocht Oldengaarde) 
14 1e fietspad links de tunnel door weg volgen en bij de kruising rechts 
15 Einde weg links voorzichtig  
16 Na ongeveer 200 meter rechts fietspad        (snoepje) 
17 Bij de verkeerslichten oversteken en rechts de fietspad. (Eindhoven route aanhouden) 
18 Na het kanaal meteen links  (Brug over) 
19 Einde weg met de bocht naar links en linksaf Hastelweg 
20 Fietspad Hastelweg blijven volgen gaat over in Zeelsterstraat 
21 Bij de verkeerslichten oversteken Welschapsedijk 
22 Voor het viaduct rechts fietspad volgen. 
23 Einde fietspad viaduct door. 
24 Einde weg links en meteen weer rechts. Elburglaan. 
25 Einde weg voorzichtig oversteken en rechtdoor viaduct  Vredeoord 
26 Na Shell 1e straat links Doctor Poletlaan.de Grotebeek 
27 Bordjes rondje Eindhoven volgen en bij het torentje rechts tot( Restorand ) 

 
    Pauze DE GROTE BEEK                

               Vertrek bij het torentje rechts 
 

28 Bordjes volgen en Boschdijk oversteken 
29 Weer bordjes blijven volgen tot Achtse Barier . ( voorzichtig bij oversteken van wegen ) 
30 Bij Achtse Barier bordjes volgen . (Eindhoven route) 
31 Bij de blauwe brug over de snelweg aan je linkerzijde links de brug over 
32 Beneden rechts fiespad aanhouden en bij het Kanaal links. 
33 Voorzichtig Eindhovenseweg zuid links en rechts oversteken. 
34 Fietspad langs het kanaal blijven volgen 
35 Bij aftakking kanaal bij de 2e brug Welschapspad  links  aanhouden. 
36 Bij bordje Welschap brug de brug over en recht door rijden. 

 
         Pauze bij de HANGAR. 
 

37 Rechts fietspad en bij verkeerslichten rechtdoor  
38 Bij de Hovering naar boven en neem de 2e afrit en bij het verkeersplein de 2e rechts fietspad  
39 Bij viaduct Ekkereind met de bocht mee naar rechts. 1e weg links en einde weg rechts fietspad 
40 1e weg links voorzichtig oversteken en voor de parkeerplaats van Groenen door 
41 Bij de verkeerslichten over steken en de weg volgen rechtdoor  ( Run ) 
42 Links onder het viaduct door en meteen weer rechts. Einde weg rechts naast de dommel.  
43 Einde weg links naar Waalre  (Einde route) 


