Best on Wheels: tocht door Leenderbos, lange route
Datum: 22 augustus 2015, 30.5 km.
Ligtvoet: 0881020120

Start:

op parkeerterrein bij ingang Leenderbos
← Linksaf:
terug naar fietspad langs Valkenswaardseweg
← Linksaf:
fietspad op
← Linksaf:
vóór éénrichtingsverkeersbord: fietspad op, route 55
↑ Rechtdoor: fietspad alsmaar blijven volgen: stukje verhard grindpad met veeroosters, route 55
→ Rechtsaf:
bij T-kruising: paddestoel #20395, route 2
← Linksaf:
bij Mariabeeld: Zeelberg, richting witte huis
← Linksaf:
aan einde weg: nog steeds Zeelberg, route 2
↑ Rechtdoor: steeds weg volgen: wordt de Sil
↑ Rechtdoor: bij kruising met de Maastrichterweg met bord Bannenberg en langs
boomkwekerij: Hoeve, route 2
← Linksaf:
bij T-kruising: Molenstraat, route 2
Koffie drinken links bij de Venbergse Molen

← Linksaf:

↑
↑
↑
↑
←

Rechtdoor:
Rechtdoor:
Rechtdoor:
Rechtdoor/
Linksaf:

← Linksaf:
→ Rechtsaf:

fietspad weer op: bij boomstam met "de Malpie" en paddestoel
#21394, route 32, deze blijven volgen
Verderop pauzeplek voor de handjes ongeveer bij de picknicktafels aan
het Groot Malpieven
Dorpstraat, paddestoel #21411, route 33
Dorpstraat door Schaft, route 217
Abdijweg naar rotonde, route 217
3/4 rotonde naar de Zomerhof
Lunchen bij de Zomerhof
Abdijweg via fietspad aan linkerkant van de weg
Sint Benedictuslaan

Pas op: oversteken naar de rijweg
→ Rechtsaf:

bij kruising en rechts éénrichtingsbord: tegen de rijrichting in (niet voor
fietsers), paddestoel #21485
↑ Rechtdoor: naar Achelse Kluis (=> België)
← Linksaf:
weg volgen: de Kluis
→ Rechtsaf:
bij Kluizerdijk en direct weer
→ Rechtsaf:
gebied Achelse Kluis in
← Linksaf:
naar binnenplaats
↓ Terug
zelfde weg terugrijden (=> Nederland) naar paddestoel #21485
↑ Rechtdoor: Sint Benedictusweg oversteken: Petrus van Eijnattenlaan, route 36
→ Rechtsaf:
fietspaadje op vóór zonebord met 60km: route 38, verhard grindpad
→ Rechtsaf:
Bergbosweg: route 38
→ Rechtsaf:
bij Y-splitsing: route 38, grindpad
← Linksaf:
fietspaadje op, route 59: pas op scherpe bocht
↑ Rechtdoor: weg oversteken langs zigzag hekjes
← Linksaf:
bij 5-sprong langs bord: "Welkom in het Leenderbos" en paddestoel
#21347 naar asfalt fietspad
← Schuin
langs paddestoel #21354, grindpad
Linksaf:
→ Rechtsaf:
↑ Rechtdoor:

→ Rechtsaf:
← Linksaf:

naar hoofdfietspad, route 56
via stukje route 54 steeds weg volgen langs paddestoel #22505, #21628
en #23836
Volgende 2 regels als er voldoende tijd is, anders rechtdoor rijden naar
de parkeerplaats
bij paddestoel #23836, grindpad
bij kruising bij paddenstoel #23833 route 53 volgen tot aan de
parkeerplaats
Wachten op inlading in vrachtwagen

