
Routes vijfde dinsdag van de maand 

6 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1839043&key=MRAAC4dYhJvqA 
Via fietspad naar Coppelmans, oversteken naar fietspad Europalaan. Bij Abdijtuinen links, oversteken in 

de bocht en naar rechts. Einde Abdijlaan linksaf naar Burgemeester van Hooflaan. Eind links af naar 

Bossebaan. Einde linksaf naar Sterrenlaan. In de bocht bij de Abdijtuinen oversteken en naar Europalaan 

over fietspad naar Coppelmans, oversteken en naar kantine. 

 

  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1839043&key=MRAAC4dYhJvqA


Routes vijfde dinsdag van de maandag 

8 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395877 
Naar Coppelmans en linksaf doorlopen tot rotonde kinderboerderij. Oversteken en doorlopen tot 
Severinus hoek Nieuwe Kerkstraat rechtsaf en doorlopen tot Berg. Einde Berg rechtsaf en naar rotonde 
Heerbaan. Oversteken en via de Sterrenlaan (links lopen) naar de Abdijtuinen. Oversteken en doorlopen 
tot de Dorpstraat. Rechtsaf en via de Dorpstraat en Nieuwstraat naar de baan. 
 

 
  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395877


Routes vijfde dinsdag van de maand 

10 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395911 
Vertrek in de richting van het Grote Kerkpad, ga hier linksaf en ga ook linsaf op de Knegselseweg. Bij de 
rotonde ga je rechtsaf de Pegbroekenlaan op. Aan het eind naar links de Locht op en bij de rotonde naar 
rechts. De volgende rotonde rechtdoor oversteken en onder de snelweg door gaan.  Bij de Witvenseweg 
naar links en deze weg blijven volgen. Op de Heiberg met een lusje om ASML heen, bij de verkeerslichten 
oversteken en op de Dorpsstraat rechtsaf. Aan het einde naar links (richting Burgemeester van 
Hoofflaan) en de eerste straat naar links (Abdijlaan). Bij de Sterrenlaan naar links en over het fietspad bij 
de Europalaan naar Coppelmans en naar de baan. 
 

 
  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395911


Routes vijfde dinsdag van de maand 

15 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1625139 
Vertrek over het fietspad naar Coppelmans en ga aan het einde linksaf (Sondervick) tot rotonde bij 
Heerbaan. Rechtsaf op Heerbaan en bij de derde rotonde linksaf (Grasdreef, fietspad aan rechterkant 
van de weg). Fietspad langs busbaan Grasdreef blijven volgen, door de tunnel en bij splitsing fietspad het 
linker fietspad volgen. Weer door tunnel en weer het linker fietspad volgen. Bocht naar links volgen 
Flight Forum, fietspad blijven volgen. Net na bocht naar rechts Oersebaan oversteken en meteen 
fietspad naar links volgen Meerhovendreef. Bij rotonde rechtsaf (Hertgang De Dom  Sterrenlaan). In 
de bocht rechts aanhouden Abdijtuinen, rechtsaf over fietspad langs Europalaan richting Coppelmans en 
naar de baan. 
 

  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1625139

