
Routes vierde dinsdag van de maand 

6 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1839033&key=MRAAC4dYhJvqA 
Vanuit kantine over fietspad naar rotonde. Pegbroekenlaan en bij de Locht rechts af. Bij stoplichten 

Kempenbaan oversteken en rechts af, doorlopen tot aan de Heibloem. Kempenbaan oversteken en aan 

andere kant terug, doorlopen tot aan rotonde, links af Plank, linksaf Locht, via Pegbroekenlaan rechts om 

de school naar kantine. 

   

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1839033&key=MRAAC4dYhJvqA


Routes vierde dinsdag van de maandag 

8 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395889 
Naar Coppelmans en linksaf naar de kinderboerderij. Oversteken en doorlopen tot de verhoogde 
rotonde (=2e). Onder de rotonde door naar het politiebureau en rechtsaf het fietspad volgen (achter het 
city, zwembad en Ludiek) tot rotonde muziekschool, deze oversteken. Hier rechtsaf via de Bossebaan 
naar stoplichten Sterrenlaan en dan linksaf naar de Abdijtuinen. Voorzichtig oversteken in deze bocht en 
via de Europalaan naar Coppelmans en dan naar de baan. 
 

  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395889


Routes vierde dinsdag van de maand 

10 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395906 
Vertrek naar Coppelmans en over het fietspad van de Europalaan. Bij de Abdijtuinen naar links naar de 
Sterrenlaan De Dom  Hertgang.  Bij de Heikantsbaan naar links richting RKVVO. Linksaf bij de Berkt, 
weg maakt bocht naar rechts en weer naar links. Bij de rotonde met de Heerbaan (kinderboerderij) naar 
rechts en bij de tweede rotonde naar links (Zilverbaan). Volg het fietspad tot aan de baan. 
 

  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395906


Routes vierde dinsdag van de maand 

14 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2467467 

Vertrek over Pegbroeken, aan het einde linksaf naar de Locht. Bij de rotonde naar rechts en bij de 

rotonde met de Kempenbaan naar links. Ga bij de eerste kruising met verkeerslichten op de 

Kempenbaan naar links (langs de brandweer) en ga bij de rotonde rechtsaf op de Dorpsstraat. Ga 

rechtdoor naar de Provinciale weg en ga linksaf bij De Run (ASML gebouwen). Bij de busbaan rechtsaf 

over het fietspad en voor de snelweg linksaf (Peter Zuidlaan). Rotonde met de Heerbaan rechtdoor 

oversteken naar Grasdreef (fietspad linkerkant). Bij de Meerhovendreef naar links en bij de tweede 

rotonde weer naar links (Hertgang). Rechtsaf naar Heikantsepad en linksaf naar de Berkt. Weg volgen en 

de rotonde met de Heerbaan rechtdoor oversteken. Over het Sondervick naar Coppelmans en de baan  

 

 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2467467

