Fietsroute Bladel - Zwartven 26 km
route beschrijving
Als je met je rug naar het gemeentehuis staat rijd je rechts naar "Markt" en ga rechtsaf.
Steek de rotonde recht over "Bleijenhoek".
Ga aan einde weg rechts om het tankstation BP heen.
Net voorbij het tankstation steek je naar links de weg over en kom je uit op “Rond Deel”, ga hier naar rechts.
Volg “Rond Deel” tot aan het einde en ga hier linksaf “Franse Hoef”, die gaat over in “steenoven”.
Bij T splitsing links “Busschoor”, volgende T splitsing links “Rouwenbocht”.
Volg “Rouwenbocht” tot hij aan het einde neem de bocht naar links en steek dan rechts de rotonde over.
Je bent nu in de bebouwde kom van “Reusel” op de weg “Reeneik”, ga bij splitsing rechts “Reeneik”.
Volgende splitsing links “Molenberg”, blijf alsmaar rechtdoor rijden.
Na een langgerekt driehoekig plein gaat het over in “Lindestraat”, blijf rechtdoor gaan.
Steek de kruising met links “Zeegstraat” rechts “Schoolstraat”over en verlaat “Reusel” over “Voort”.
“Voort” gaat over in “Bakmannen” en ga aan het einde rechts “Beleven”.
Bij de kruising met “de Luther” recht oversteken het betonnen fietspad volgen.
Blijf dit fietspad volgen dat na een linkse en rechtse bocht langs de Belgische grens loopt.
Na nog twee bochten kom je langs “Taverne ’t Zwartven”. (prima rustpunt)
Het fietspad komt na een laatste bocht uit op een asfaltweg “Eendegoor”, blijf deze weg volgen.
“Eendegoor” buigt naar links over in “Hoogstraat”, die in “Hooge Mierden” overgaat in “Kerkstraat”.
Je komt uit op het “Myrthaplein”, ga hier links “Sint Corneliusstraat”.
Blijf deze weg volgen “Kuilenrode”, “Koestraat”, “Hoogemierdse Weg”, tot einde weg in “Lage Mierden”.
Ga linksaf “Dorpsplein”, blijf deze weg rechtsom het plein volgen, gaat over in “Bernardusweg”.
Bij de rotonde met de provinciale weg “N69 Kempenbaan” recht oversteken “Neterselse Dijk”.
Volg dit asfalt fietspad “Neterselse Dijk”, “De Lei”, tot in “Netersel”
Ga met de bocht mee naar rechts“De Blikken”, “Carolus Plein”, houd rechts aan “De Muilen”.
Blijf hier het betonnen fietspad volgen “De Muilen”, “Neterselseweg”, tot aan “Bladel”.
Neem de Rotonde driekwart en volg “Helleneind”.
Tweede weg links, “Van Dissellaan”, houd rechts aan en kom weer bij het gemeentehuis uit.

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

