Boerderijen Route De Vleut

We beginnen onderaan de kaart op nummer 1. U volgt de nummers en komt via die weg langs alle
bezienswaardigheden. De nummers zijn overigens geplaatst voor de duidelijkheid van de route en
staan niet voor een bepaalde bezienswaardigheid.
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Het kruisbeeld is het startpunt van uw route
U gaat linksaf de Steenovenseweg in
Rechtdoor blijven lopen, tot u
Rechts de Grevenoorseweg in loopt of fietst
Rechtdoor Grevenoordseweg volgen
a. Wandelaars: Linksaf op het linker fietspad de Sint Oedenrodeseweg volgen
b. Fietsers: Oversteken en op het rechter fietspad fietsen
7. Bij 7 rechtdoor
8. a. Wandelaars: U steekt hier de drukke weg over en gaat rechts
b. Fietsers: Rechtdoor fietsen tot de eerste weg rechts
9. Linksaf de Molenkampseweg in
10. Linksaf de Broekdijk in
11. U keert hier en gaat terug naar de kapel
12. Geniet hier vooral even van de Brink of Bleek en haar rustieke omgeving
13. U wandelt de Hoge Vleutweg in. Let op, u moet de Vleutstraat oversteken
14. U heeft de Hoge Vleutweg afgelopen en gaat nu rechts de Sint Oedenrodeseweg op
a. Wandelaars u loopt op het fietspad aan de overzijde
b. Fietsers u neemt het fietspad aan de rechterzijde
15. Rechtdoor wandelen en/of fietsen
16. Rechtdoor wandelen en/of fietsen
17. Fietsers, u moet hier de drukke weg oversteken. U gaat links de Hurkseweg in.
18. Rechtdoor
19. U gaat rechts de Klaverhoekseweg in
20. U blijft de Klaverhoekseweg volgen
21. a. Fietsers: u steekt over en gaat links
b. Wandelaars u blijft linksaf aan deze zijde op het fietspad lopen
22. U gaat rechtdoor. Wandelaars moeten hij de Sonseweg (2x) goed uitkijken
23. U bent terug bij het Kruisbeeld. We hopen dat de route u bevallen is.

De route is ontwikkeld door Tom Lassing voor www.mooibest.com

