
Wegbeschrijvning  (  X=kruising van 2 of meer wegen).   

   

Vertrek aan Palethe.   

1e straat rechts Kerkdijk, tot X met Vloeterstraat. Hier links draaien maar stop aan het standbeeld van de 

Bokkenrijder voor de Pastorietuin.  

VRAAG   

U rijdt  verder door de Vloeterstraat, en na 500 m steek je de  Ringlaan over, 1e straat rechts Bleekveldstraat in 

en doorrijden tot op het fietspad. U kruist voorzichtig enkele straten en blijft het  fietspad volgen tot bord 

“Boerenloeren”. (staat links van de fietsweg, tussen de struiken). 

 VRAAG   

Verder over fietspad, voorbij de camping  tot aan de X met Kleinmolenstraat. Hier links de zandweg indraaien  

tot aan kapelletje.  

VRAAG   

Draai nu terug en kruis het fietspad en draai op het einde van de zandweg,   rechts de  Ballaststraat in. Voorbij 

het Ballasterke en bij de volgende X (= Kapelstraat) links draaien. Deze straat volgen tot het speeltuintje.   

VRAAG   

Onmiddellijk na het speeltuintje, links de Rekkerstraat indraaien. Voorbij de kerk de  Pater Schildermansstraat 

links indraaien.   

VRAAG   

De Pater Schildermansstraat verder volgen tot aan X met Haasbosstraat. Op de T-kruising  links tot aan de X 

Hoevenstraat. Hier rechts de Hoevenstraat in.  

Verder rijden tot aan de X met Tielenstraat, links de Tielenstraat in. Na het schooltje eerst rechts en dan 

onmiddellijk links. De weg heet dan Kleinmolenstraat.  

Aan de X met Kooiveldstraat, rechts. Op het einde van de Kooiveldstraat, rechts de  Moldershoevenstraat, 

indraaien en onmiddellijk stoppen want er volgt  weer een vraag  

VRAAG   

Rij verder op de Moldershoevenstraat tot aan  de Panhofstraat. Hier links afraaien tot ijs Cox.  

 VRAAG   

Rij nu circa 200 m op het fietspad verder, langs de wijngaard (pas aangeplant)  tot je rechts een zandweggetje 

ziet.  Dit zandweggetje volgen tot  aan de LIndelsebaan. ( na veel regen, kan het hier wel echt modderig zijn.  

Dan kan je eventueel terugkeren en via de Panhofstraat, links Moldershoevenstraat, links Lindelsebaan) rijden.  

Op de Lindelsebaan links draaien en de  brug oprijden (voorzichtig hier is de in- en uitrit van de N74. Na de 

uitrit, rechts de Witherendreef inrijden. Afslaan naar de Grote Hof (1e straat links) dit is door de majestueuze 

dreef tot aan het gebouw. 

VRAAG   

Terug door de dreef tot op de Witherendreef, dan links draaien en verder tot aan parking MS Kliniek. Hier links 

indraaien (= Kleine Boemerangstraat)  tot aan het Dierenpark van de MS kliniek. 

 VRAAG   

Terugdraaien  en links op de Kleine Boemerangstraat en rijden tot aan X Gortenstraat.   



VRAAG   

Een klein stukje op de Gortenstraat straat rijden en na 50 m 1e straat links afdraaien, de Hunnenbergstraat in.  

Deze straat tot aan X Schansstraat dan links. Verder door de  Schansstraat tot X Holvenstraat. De 

Holvenstraat oversteken en schuin rechts de Esstraat in.  

Einde van straat rechts tot aan de Holvenstraat. Hier naar links. (Je moet de straat niet oversteken, maar 10 m 

over het brede  voetpad rijden) dan onmiddellijk links (Jeneverbeslaan)  en 1e straat rechts = de Heikapper. 

Stop bij het speeltuintje.  

VRAAG   

Verder op de Heikapper tot X Veenbeslaan.  Hier rechts Veenbeslaan indraaien, de Holvenstraat oversteken en 

de straat wordt Grashoek. Stop aan de hoeve van Agten. Hier draai je links de zandweg op. 

VRAAG  

Rij verder via de zandweg tot aan de Astridlaan (= grote baan).  Dan rechts rijden, onder de brug door en de 

Astridlaan voorzichtig oversteken de  Over t Waterstraat indraaien. Deze straat volgen tot aan X met 

Heggestraat. Hier rechts, tot aan X met Kadijk en weer rechts.   

VRAAG  

De Kadijk volgen over de spoorweg, voorbij het sportcomplex van Kadijk SK  tot  aan de Maesenstraat Hier links 

indraaien. U komt voorbij de tuin van de kliniek.  

Voorbij het fietsenrek, door de tunnel onder de Ringlaan en op het fietspad links draaien. Rijd langs de 

nadarhekken. Net voor het rond punt rechts draaien naar de  parking van de Peltri en schuin links door de Heuf 

naar de Oude Markt. Hier rechtdoor. (linkerkant van de Oude Markt aanhouden) 

VRAAG   

Verder rijden richting St Martinuskerk. Bij X  Ursulinenstraat, Nieuwe Markt links afdraaien en voor de kerk 

doorrijden (over het terras van het 8ste Sacrament) en rechts het Lindepaadje indraaien. VRAAG   

U bent terug aan Palethe. Einde van de fietstocht.  

==========================================================================================  

 

Doe mee en win deze fantastische E-step 

 

 

    

 


