Anderhalve-meter-evenement

6/7 juni 2020

Startpunt: “Streekpark Klein Oisterwijk”, Oirschotsebaan 6 5062TE Oisterwijk.
Veel plezier met de rondrit: “Parel in het Groen”
Algemeen:
We rijden nooit over onverharde wegen.
(L) betekent Links van de weg.
(R) betekent Rechts van de weg.
Verlaat de parkeerplaats van camping “Streekpark Klein Oisterwijk” en sla linksaf
(=Oirschotsebaan)
 250 meter, na wit kapelletje (R) rechtsaf (=Rosepdreef)
Na 1,5 km. linksaf (=Scheibaan)
U volgt deze weg verscheidene km.’s totdat u links sportvelden tegenkomt.
Vraag : Hoe heet het eerstvolgende ven aan uw linkerhand?
Even verderop volgt u de weg rechtsaf.
Bij kruising linksaf (=Kivitslaan)
Op voorrangsweg linksaf (=Gemullehoekenweg) en na 100 meter rechtsaf (=Heisteeg)
Na  1 km. op kruising rechtsaf (=Bosweg)
U laat restaurant “Kleyn Speyck” links liggen.
Direct na het parkeerterrein rijdt u over een brug
Vraag : Hoe heet dit riviertje?
Hierna eerste weg links (=Graaf Bernadottelaan), die overgaat in Hondsbergselaan
Op T-splitsing rechtsaf (=Moergestelseweg)
Na  200 meter linksaf (=Hoevenseweg) LET OP: dit is nog vóór de rotonde!
Deze weg enkele kilometers volgen
Bij viersprong, asfaltweg vervolgen (=Sparrendreef)
Eerste weg links (=Baaneind)
Vraag : -Wat voor type dak heeft de eerste boerderij aan uw linkerhand?
-Wat voor functie heeft de boerderij lang geleden gehad? (Het riviertje wat u net
overgestoken bent heeft er mee te maken.)
Op T-splitsing rechts, volgende T-splitsing links
Onder viaduct door en meteen rechtsaf (=Streepstraat)
Bij stoplichten rechtdoor (=Kerkstraat)
Na kerk (L) linksaf en meteen weer rechtsaf (=De Kraan)
Blijf De Kraan volgen; weg slingert wat door de wijk; rechtsaf bij Heiakkerstraat.
Op T-splitsing linksaf
Op T-splitsing linksaf(=Abdijlaan)
Op T-splitsing linksaf(=Raadhuisstraat)
Op voorrangsweg rechtsaf(=Koningsoordlaan)
Op T-splitsing linksaf(=Molenstraat)
Let op: net vóór kruisbeeld (L) linksaf(=Heuvelstraat)
1e weg rechtsaf(=Waalwijkseweg)
Op T-splitsing rechtsaf
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Op T-splitsing linksaf (=Houtsestraat)
Bij volgende T-splitsing rechtsaf, richting Loon op Zand
Rotonde driekwart, linksaf dus
Rotonde rechtdoor(=richting De Moer)
Rotonde rechtdoor(=richting De Moer)
Bij wegafzetting rechtsaf/ op T-splitsing rechts en
bij deze stoplichten rechtdoor
1e weg rechts
Vraag : Wat voor winkel zat er in de molen (L) voordat het een restaurant werd?
Bij rotonde rechtsaf (=van Haestrechtstraat)
Na  1 km. rechtsaf (=Waalwijksebaan) en direct weer linksaf (=Roestelbergseweg)
Na  1 km. bereikt u restaurant “De Roestelberg”. Parkeer de auto.
Tip: beklim het duin en kijk lekker rond...
Vraag : Hoeveel hectare groot is het “Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen”
: Hoeveel vierkante km. is dit?
Neem dezelfde weg terug
Op T-splitsing rechtsaf, volgende T-splitsing links (=van Haestrechtstraat)
Na  800 meter rechtsaf (=Eikendijk)
Na  1 km. op T-splitsing linksaf, na 200 meter rechtsaf en na 20 meter links aanhouden
(=Prof. Lorentzweg)
50 meter na bocht linksaf slaan en bij stoplichten weg oversteken
Na  30 meter rechtsaf (=Prof. van ’t Hoffweg)
Bij T-splitsing rechtsaf
Eerste weg linksaf (=Prof. Minckelersweg)
Voor het water rechtsaf (=Elzenweg)
Op voorrangskruising rechtsaf (=Bachlaan)
Bij stoplichten linksaf (=Mozartlaan)
Na  1 km. op rotonde rechtdoor
Na  800 meter weg naar links vervolgen (=Akkerlaan)
Na  500 meter rechtsaf (=Drunenseweg)
Steek het kanaal over en na 150 meter rechtsaf (=Kanaalweg). Let op: fietsers!
Op kruising met Torenstraat rechtdoor, weg vervolgen
Na  1 km. op voorrangskruising rechtsaf
Na ruim 1 km. weg volgen naar links
Even later rechtsaf, richting P Giersbergen(=Ter Kameren).
Loop even rond in dit pittoresk gehucht Giersbergen.
Vraag : Hoe lang bestaat dit gehucht?
Rijd terug naar doorgaande weg en ga rechtsaf (=Margrietweg)
Na enkele km.’s op T-splitsing rechtsaf (=Nieuwkuikseweg)
Na  1,5 km. rechtsaf (=Guldenberg)
Na  2 km. op T-splitsing linksaf
Op volgende T-splitsing rechtsaf (=Biezenmortelsestraat)
Na  1 km. op rotonde linksaf richting Biezenmortel (=Capucijnenstraat)
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Vraag : Beschrijf de betekenis van de plaatsnaam: Biezenmortel.
Volg deze weg enkele km’s
U gaat de spoorweg over
Op T-splitsing rechtsaf (=De Pals)
Volgende T-splitsing linksaf
Op N65 bij de stoplichten rechtsaf
Bij volgende stoplichten linksaf, richting Oisterwijk
Op rotonde rechtdoor en meteen daarna links (2x). Parkeer bij de molen.
Vraag : Waarnaar ruikt de plant op de hoek achter de molen?
Verlaat het parkeerterrein en ga linksaf (=Langvennen-Oost)
Bij rotonde rechtdoor
Volg iets verder weg naar rechts (blijft Langvennen-Oost)
Bij voorrangskruising links
Bij tweede stoplichten linksaf (=Poirtersstraat)
Voor kerk rechtsaf, linksaf en links langs de kerk (=Kerkstraat)
Steek Baerdijk over
Volg even later weg naar links in een scherpe bocht
Bij T-splitsing rechts (=Blokshekken)
Op T-splitsing (voorrangsweg) rechtsaf (=Johannes Lenartzstraat)
Ga rechtsaf (=De Lind)
Na bomenrij, net voor de Hema (R), linksom terug over De Lind
Aan het eind van De Lind rechtsaf (=Gemullehoekenweg)
Blijf deze weg volgen tot de camping aan uw rechterzijde. (enkele km’s.)
Geniet van deze rondrit!
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