HAGEDOORNSPLAATSE CA. 22 KM
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
P = ANWB paddestoel
U verlaat de camping LA Centrumweg.
Aan het einde LA Boerweg.
U kruist de Tongerense en slaat bij de eerste weg R.A. Boerweg.
Direkt links vindt U een waterpeilpunt. Hier kunt U aflezen hoe hoog het grondwater
staat en hoe hoog het zou moeten zijn.
•
•
•

Gehele Boerweg afrijden en aan einde LA. (door pilaren "Het Loo"
Na ca. 400 meter komt U bij P25224 en gaat hier RA.
U rijdt door tot P21101 en steekt hier VOORZICHTIG de weg over.
U staat nu op de parkeerplaats voor de ijsboer. Een ijsje van hem kunnen wij U
aanbevelen.
•
•
•

U vervolgt de weg langs de ijsboer, is Oranjeweg en gaat LA naar
de Gortelseweg.
• Na 600 meter gaat U LA naar de Hanendorperweg.
• Deze weg rijdt U voorlopig RD tot U aan de rechterkant het voetbalterrein van
VV “EMST” ziet.
• U gaat nog steeds RD en steken VOORZICHTIG de drukke weg over. Is nog
steeds Hanendorperweg.
• Na ca. 500 meter gaat U LA de Koeweg in.
• Bij de tweede weg gaat U RA Hogeveldweg in.
• Einde weg oversteken (LET OP ZEER DRUKKE WEG) aan de overkant RA
= Oranjeweg.
• Einde weg = rotonde gaat U RD = Brinkerweg.
• Na 450 meter ziet U links een fietspad genaamd Spoorstraat. Hier rijdt U in.
• Bij knooppunt 64 LA Kopermolenweg naar ezelboerderij “De koperen ezel”.
Op deze boerderij kunt U een ritje maken op een ezel, gebruik maken van de kleine
speeltuin, een ijsje of iets anders kopen.
•

• U vervolgt de weg langs de watermolen en gaat aan het einde RA
de Brakerweg op.
Na 300 meter komt U langs museumboerderij “Hagendoorns Plaats” wat U kunt
bezoeken.
•

•
•
•

Brakerweg gaat over in Ledderweg en gaan bij kruising LA naar
de Zuukerenkweg.
Deze weg volgen onder het viaduct door links aanhouden tot einde weg.
Hier RA is Europalaan.

Vervolgens RA is Zuukerweg. Deze RD rijden tot de weg overgaat
in Diepenweg.
• U gaat RA de Stationsweg op, U vervolgt de ringweg deze aanhouden en LA
bij Sint Anthonieweg.
• Op deze weg LA Parkweg in.
Na 250 meter ziet U rechts de Brandweerkazerne. Hier is ook een klein
brandweermuseum gevestigd te bezichtigen op speciale dagen.
•

U vervolgt de weg en gaat RA Stationsstraat in. U bent nu in het dorp EPE.
Einde Stationsstraat RA Hoofdstraat in.
U rijdt om de kerk heen en gaat RA de Willem Tellstraat in.
Vervolgens 1e weg LA Weemeweg en einde weg RA Beekstraat in.
Deze LA VOORZICHTIG oversteken langs ESSO benzinestation. Weg heet
nu Tongerenseweg.
• Deze weg helemaal uitrijden bij rotonde RD tot tuincentrum van Triest.
• Weg weer VOORZICHTIG oversteken en bij rotonde snelweg (N309) RD.
• Ook hier VOORZICHTIG.
• Na rotonde LA fietspad op en RA fiestpad volgen tot het einde. Hier gaat U
LA Blekersweg op. U komt nu in het buurtschap Wissel.
• U gaat 1e weg RA Korte Blekersweg en einde weg RA Molenweg op.
• Weg vervolgen en 3e weg LA Achterste Molenweg in en aan einde
RA Veldkampweg op.
• 1e weg LA en U bent weer op de camping.
Wij hopen dat U van deze fietstocht heeft genoten en als U onverhoopt
onvolkomenheden in de route bent tegengekomen deze aan ons wilt door- geven
zodat wij de fietstocht optimaal kunnen houden.
•
•
•
•
•

Camping Vossenberg.

