Fietsroute Bladel - Poppel (belgië) 45 km
korte beschrijving
De route gaat via de "Bleienhoek" en "Raamloop” het dorp uit over landweggetjes richting "Hulsel". Na “Hulsel”
over een betonnen fietspad naar "Lage Mierden". Vandaar afwisselend over landweg/fietspaden richting
"Poppel"(België) (In de bossen kruis je de route van de terugweg) (Poppelsedijk/Prins Hendriklaan).
Bij "Ravels" passeer je een café restaurant aan de rechterkant en even later vóór je "Poppel" bereikt gaat de
route linksaf en rijd je over een betonnen fietspad door de velden tot aan de "Schootse weg".
Vanaf hier ga je linksaf weer richting "Nederland". Als je de bossen in rijdt ben je weer in Nederland en gaat
het over een fietspad naar de kruising (Prins Hendriklaan/Poppelsedijk) hier kruis je de route van de heenweg.
De landweg "Prins Hendriklaan" gaat na de kruising de provinciale weg (N269 Reusel/Tilburg) verder om later
naar rechts te vervolgen op een asfalt fietspad dat langs de herberg "In den Bockenreyder" loopt.
Dit fietspad loopt door de bossen van landgoed "De Utrecht", langs een uitkijktoren tot aan een landweg
"Kapeldijk". Eén km verder gaat de route een schelpen fietspad op en komt uit bij camping "De Couwenberg".
Via een landweg kom je uit in "Netersel" en vandaaruit weer over een betonnen fietspad naar "Bladel".
aanvullende informatie
Op het punt waar je vóór "Poppel" afslaat, kan je ook even rechtdoor fietsen naar "Poppel" (+/-700m)
"Herberg In Den Bockenreyder" is prachtig gelegen in de bossen van landgoed "De Utrecht".
Mede door de uiterst vriendelijke bediening is dit een aantrekkelijke rustplaats op je fietstocht.
Het is alle dagen open maar vooral in het weekeind erg druk.
In de bossen van Landgoed de Utrecht staat ergens rechts langs het fietspad een uitkijktoren "d'n Flaestoren".
Deze toren kun je beklimmen nadat je de toegangspoort hebt geopend met één Euro.
Zorg ervoor dat je losse munten bij je hebt als je de toren wilt beklimmen.
www.bladelfietsroutes.nl

info@bladelfietsroutes.nl

Ben je tevreden met deze route of heb je opmerkingen, laat het ons weten op: info@bladelfietsroutes.nl

