S.V.Waalre 2019. + 38 km.
Geldrop (Kasteel)- via Mierlo –Strabrechtse
Heide-Waalre.
1 . Vertrek “ Kerkplein “ ( Hoogstraat )
verkeerslichten rechtdoor (Daslaan)

18. Vertrek bij bordje richting Centrum.

2. Einde weg links (D v Hornelaan) fietspad
volgen.

19. LET OP ? Vooorrangsweg oversteken linksaf
richting Mierlo.

3. Einde fietspad bij voorrangsweg rechtsaf .

20. Bij 1e rotonde Mierlo rechtsaf ( Santheuvel
West )

4. B Mollaan blijven volgen tot aan
verkeerslichten (Eindhovenseweg) LET OP ?

21. 5e straat rechtsaf ( Wolfsberg) . Einde weg
linksaf (Aardborstweg)

5. Oversteken (Voorbeeklaan) fietspad inrijden
tot aan kruising.
6. LET OP ? links fietspad ( Bosrand)
7. Fietspad volgen einde rechtsaf (knooppunt 66)
8. Einde weg linksaf ( knooppunt 79 )Viaduct
over richting Geldrop.???
9. LET OP ? best wel smalle fietspaden achter
elkaar rijden.
10. Bij anwb paddestoel 23795 weg linksaf.
11. Viaduct over, einde weg , fietspad links van
de weg inrijden , einde linksaf.
12. Einde weg bij verkeerslichten rechtdoor
,fietspad daarna 1e weg rechts.
13. Fietspad rechts , dan rechtsaf viaduct onder
door,fietspad blijven volgen
14. Na scholen, fietspad rechts aanhouden einde
links (Ziggestraat)
15. Kruising links (Beemdstraat) einde weg links
16. Verkeerslichten oversteken en rechts fietspad
links van de weg.
17. Kasteel Geldrop :

PAUZE

22. Doorfietsen tot bord rechtsaf richting
(Strabrechtse Heide ) Viaduct over.
23. We rijden nu rechtdoor de Strabrechtse Heide
in tot aan drinkpauze ‘
Heide cafe Strabrechtseheide ( De Plaetse
71 A ) Heeze tel : 040 2279817
Let Op: juli –augustus ook op maandag
open.
25.Weg vervolgen: Rul gaat over in Rulselaan .
26. Bij rotonde rechtdoor, spoorweg over
(knooppunt 50 ) rechtsaf (Kreijl )
27. Richting Waalre: bij knooppunt 79 rechtsaf :
na einde fietspad linksaf.
28. Viaduct over ,richting Hut van Mie Pils ,
fietspad rechts (Hutdijk).
29. Einde fietspad linksaf (J.Strausslaan)
30. Tot splitsing linksaf ( Ekenrooisestraat) 1e
rechts ( K Wilhelminalaan) volgen.
31. Verkeerslichten oversteken tot aan “
Brasserie ’t Stationskoffiehuis”
32. Hesjes inleveren en hier gaat ieder zijn eigen
weg.

