
 

 

ALTERNATIEVE TOER MEE 2020 vanuit Berkel - Enschot 

Ruim 40 km 

       
De organisatie verwacht dat u zich aan de verkeersregels houdt en aan de voorschriften van de overheid 

i.v.m. het coronavirus! Veel fietsplezier. Let op: er zijn geen posten en routepijlen. 

 

 1. Bij Boerderij Denissen naar voorrangsweg en daar het fietspad rechts langs Generaal  Eisenhowerweg, 

die overgaat in Puccinilaan.  

 2. Bij rotonde bij De Druiventros fietspad naar links en autoweg oversteken en dan links richting 

Oisterwijk. Onder viaduct door en vervolgens fietspad naar Heukelom.  

 3. Eerste weg rechts = Laag Heukelomseweg en richting Café Mie Pieters blijven fietsen. 

 4. Na Mie Pieters komt u bij bosrand. Vóór bosrand links asfaltweg inrijden. Deze weg volgen tot einde. 

Daar oversteken, naar links en via fietspad en ventwegen rechtdoor tot verkeerslichten. 

 5. Bij verkeerslichten rode fietspad naar rechts = Stroomdalpad en dit blijven volgen tot rotonde bij Lidl. 

 6. Bij rotonde rechts en weg gaat over in fietspad langs Gemullehoekenweg. Doorrijden tot bij bordje 

Recreatievoorzieningen . Oversteken = Kivitslaan. 

 7. In Kivitslaan bij kruising links en dan 2e weg rechts en bij straatnaambordje Eikenven fietspad links. 

 8. Bruggetje over en daarna fietspad rechts en weer een bruggetje over. Rechts over breed tegelpad tot einde 

en na de bocht rood fietspad aan rechterkant volgen tot over het spoor. 

 9. Na het spoor rechtdoor over fietspad, bij rotonde fietspad rechtdoor tot weg naar rechts = Gever. 

10. Gever volgen tot tweesprong en daar rechts aanhouden. Bij voorrangsweg oversteken en naar links 

fietspad. Rechts pad naar kasteel Nemerlaer knp 82 vervolg 89 - 88 - 45 - 87 - 86 - 77. Tegenover restaurant 

De Belvertshoeve fietspad links.  

11. Einde fietspad oversteken en stukje naar links en dan fietspad rechts. 

12. Bij voorrangsweg oversteken en rechts fietspad, dan 84 - 79 - 13. 

13. Bij Croy ‘t Stokske asfaltweg helemaal links. Bij voorrangsweg rechts = begin bebouwde kom 

Moergestel. 

14. Hoofdweg volgen tot St. Jansplein en vlak vóór plein links = 10 Postelstraat. 

15. Nr. 10 blijven volgen, bij molen oversteken en 10 volgen tot over viaduct A 58. Dan eerste afslag links = 

ook 10. 

16. Bij schrikhek 10 verlaten, naar rechts en aan einde naar links en na 25 m rechts = Klein Locht. 

17. Aan einde weg is uitzicht slecht, u fietst naar fietspad links. Dan 1ste weg rechts = Pijnendijk. 

18. Pijnendijk gaat over in fietspad door bos en landweg rechtdoor. Aan einde fietspad naar links. 

19. Vlak vóór Trappistenklooster oversteken en fietspad vervolgen. Daarna fietsstraat/fietspad langs kanaal 

tot vlak vóór spoorviaduct. Daar fietspad rechts en langs de spoorbaan dit pad blijven volgen tot 

spoorovergang. Deze oversteken en dan komt u weer in Berkel - Enschot. 

 

Wel thuis en wij hopen dat u denkt aan financiële steun voor het werk van pater Theo Raaijmakers voor 

jongeren in Cochabamba, Bolivia. Wij zien u graag terug bij de 40ste Toer Mee in 2021! 

 

Wij bevelen u aan een donatie op de website van de Stichting Werk Theo Raaijmakers. 


