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De korte route
U start bij het heemgebouw, Maxend 3 en vertrekt in noordelijke richting, richting de kerk.
Op het Laar en voor de kerk rechtsaf en daarna de eerste straat linksaf, de Lindenstraat in.
U komt in de Tramstraat en gaat rechtsaf. Tussen Tramstraat 11 en 13 gaat u linksaf naar Laarhof.
U fietst naar Laarhof 10, stapt daar bij het voetpad af en gaat daar met uw fiets aan de hand en te
voet over het voetpad binnendoor naar de Pastoor J. Groenenstraat.
U gaat in de pastoor J. Groenenstraat linksaf en, weer op de fiets, steekt u de kruising over naar de
Wilhelminastraat. Op het einde van de Wilhelminastraat gaat u rechtsaf, de Hoef in. U komt in ‘Over
den Dries’ , gaat daar linksaf en in de bocht met de fietsstraat weer linksaf. U fiets dan over de
Hoogstraat, richting molen. U fiets over het Molenerf en houdt de fietsstraat aan, het Kerkveld op.
U gaat de eerste weg rechtsaf, de Korenstraat in en blijft die weg volgen. U fietst verder in
noordelijke richting en komt dan op de Blauwe Steenweg. U gaat rechtsaf, aan het einde van de
straat (Korteveld) weer rechtsaf, en dan meteen linksaf, Hoge Akkers op. U houdt bij de zijstraat
Vlasstraat, hier links aan en komt dan, 100 meter verder, bij het poppymonument.
Bij het Gildehof wordt een film over Heesch B88 vertoond.
We maken rechtsomkeer en fietsen terug naar de Blauwe Steenweg. Ga nu niet linkaf over de
Blauwe Steenweg maar fiets rechtdoor over het fietspad in noordelijke richting, over het Korteveld.
U passeert 2 x schrikhekken ( voorzichtig!) en komt dan op het bedrijventerrein Kleinwijk. U gaat hier
de eerste straat rechtsaf, de Canadabaan in, vervolgens linksaf en weer linksaf. We verlaten nu dit
bedrijventerrein links via de Waardsestraat, 2 x rechts de Oude Ros en wederom rechts de
Bedrijvenweg op en komen dan uit op Kleinwijk.
We gaan op Kleinwijk rechtsaf in noordelijke richting en steken dan daar de Noordelijke Baan over
( Wees voorzichtig en goed uitkijken! ) naar de Berghemseweg. Hier gaan we meteen rechtsaf, de
Vliegveldweg op. Blijf de Vliegveldweg volgen, ook al buigt die linksaf naar noordelijke richting en al
wordt deze dan onverhard. De Vliegveldweg gaat hier over in de 126e Wingweg. U fietst nu in
noordelijke richting over dit nu onverharde pad. Aan het eind, vlak voor een bosschage, buigt het
onverharde pad linksaf en gaat daar over in een betonverharding.
We fietsen de 126e Wingweg uit en komen dan op de Berghemseweg. We steken deze over ( Wees
voorzichtig ! ) en gaan op de Berghemseweg linksaf. De eerste, met asfalt verharde straat gaan we
rechtsaf de Slotenseweg op. Aan het einde van de provisorisch verharde Slotenseweg en na 2 keer
een slagboom dwars over de weg gepasseert te hebben, steekt u de Heescheweg over ( Voorzichtig! )
en u komt dan in de Doolhof. We gaan linksaf en fietsen Donzel op. Op het eind van Donzel, bij het
schrikhek, lantaarnpaal en knooppuntbordje 3, gaan we rechtsaf en na 50 meter linksaf, de
Hoogbroekse steeg in. Aan het einde van het fietspad gaat u schuin rechtdoor in zuidelijke richting,
de Weidestraat in en komt dan in de Heuvelstraat. Steek de Heuvelstraat over, naar de
Franciscanessenweg. Eenmaal in de Franciscanessenweg gaat u de eerste weg linksaf, naar Van ’t
Rijk. Aan het einde van Van ’t Rijk gaat u rechtsaf, de Kerkhoflaan in. Op het einde van deze straat,
vlak voor het Zeven Eeuwenpark en na het links op de hoek gelegen kerkhof, gaat u linksaf de
Parkstraat in. U komt dan uit bij het Raadhuisplein. Ga voor het Raadhuisplein rechtsaf, over het Laar.
U rijdt rechtdoor, op het Maxend, richting Vorstenbosch en komt uit bij het heemgebouw van
heemkundekring Nistelvorst, het startpunt van deze fietsroute.

De lange(re) route
U vertrekt vanaf het heemgebouw op het fietspad in zuidelijke richting. Net voor het Avia
benzinestation gaat u rechtsaf, het Kantje op.
Aan het eind van Kantje gaat u linksaf, en fietst u over de Loosbroekseweg, richting Loosbroek.
Op de 5e weg aan uw linkerzijde gaat u linksaf de Jonkerstraat in. Aan het einde van de Jonkerstraat
gaat u linksaf en dan de eerste straat rechtsaf: Grote Heide.
Daarna de 1e weg linksaf, de Vlagheideweg op. U komt dan uit op de Nistelrodesedijk. Steek deze
over en ga op de onverharde Brakkensedijk rechtsaf.
Eerste straat, bij de kruising van de Meuwelweg, linksaf. Na een paar honderd meter ziet u aan de
rechterzijde een bank en het Short Stirling Bomber LK-458 monument.
We fietsen over de Meuwelweg terug naar de Nistelrodesedijk, steken die over (Wees voorzichtig !)
en gaan linksaf, richting Vorstenbosch. U rijdt dan over het fietspad, via de Nistelrodesedijk en
Heuvel.
Meteen na het voetbalveld / sportpark gaat u rechtsaf het Binnenveld op. Blijf deze weg volgen.
Op de T-splitsing gaat u rechtsaf de Kapelstraat in en de eerste weg weer linksaf Dat is de Eggerlaan.
Aan het einde van de Eggerlaan komt u in de Schoolstraat. Ga hier linksaf, richting molen.
Bij de molen gaat u linksaf de Kerkstraat in. U passeert nu de kerk aan uw linkerhand.
Bij de kerk ligt rechts het Meester Loeffenplein.
U gaat bij de kerk rechtsaf de Oude Veghelsedijk op, daarna de eerste weg linksaf ( Peelstraat ), de
eerste weg wederom linksaf ( Rietbeemden ) en komt dan op de Rietdijk.
De 2e verharde weg aan uw linkerhand, bij café de Riethoeve, gaat u links af.
Via Lendersgat en Brakkensedijk rijdt u richting Nistelrode.
Zo’n 500 meter voor de Meuwelweg en het LX-458 monument gaat u rechtsaf over een geasfalteerd
fietspad. U passeert een wildrooster en rijdt vervolgens door een fraai natuurgebied. Na wederom
een wildrooster gaat u over een geasfalteerd fietspad linksaf.
U komt dan uit bij een kruising met de Raktweg. Steekt de kruising met de Raktweg over naar de
Bovenkampweg. De Bovenkampweg gaat over in de Piet Geersdijk.
Ga, na De Nistel, de eerste harde weg linksaf, naar Achter de Berg. U komt uit op het Maxend en
gaat hier rechtsaf het fietspad op.
U komt dan weer uit bij het het heemgebouw van heemkundekring Nistelvorst, het startpunt van
deze fietsroute.

