Route Offenbeek--Reuver
Start; Cafe De witte Stein
Keulseweg 193 Reuver
(t.o.v. parkeerplaatsen)
1e weg rechtsaf
Polderweg

Richting Reuver
Via Keulseweg

De weg (De Beuckelen)
vervolgen
Rechtsaf
Keulseweg, onder de A73

2e weg linksaf
De Kievit
1e weg rechtsaf
Ben Verstappensingel. Weg
vervolgen langs speelplaats.
Na 150 m linksaf
Krommenhoek welke over gaat
in Krommenhoekerweg
Op T-splitsing rechtsaf
De Dijcken,doorrijden tot
einde
Bij kruispunt, rechtsaf
Sint Jozefweg, spoor over,
Klaashofweg.
1e weg rechtsaf Vinkenstraat.
Na 125m in bocht
rechtoversteken de bos in, en
links aanhouden.
Zandweg,welke overgaat in
Berkenweg.

Op einde scherpe bocht naar
rechts; Krommenhoek
T.o.v ingang dierentuintje
zandweg in.
Linksaf
Molenweg, 450 m doorrijden
Bij rotonde rechtdoor
Maasstraat, 1e weg linksaf
Oude baan.

Bij volgende kruising,
rechtdoor
Sangersweg (zandweg).
Bij T-splitsing links,
Sint Lambertusweg
Schuin rechts oversteken
Hoenderkampweg (zandweg).
Deze gaat over op
Walsbergweg
1e weg rechtsaf
Hoenderkampweg (zandweg)

Men kan hier stoppen, route
was 9,3 km

1e weg linksaf
De Beuckelen

Bij 3e (land)perceel;
Hier doen ze suikermais
barbecueën. Proeven!!

Aan rechterzijde bevindt zich
een dierentuintje. Rondleiding
wordt verzorgd door eigenaar

Op kruising rechts af Parklaan.

1e weg linksaf
Roozendaelseweg (zandweg)

Op einde linksaf, en direkt
weer rechtsaf fietspad op. (let
op; is dubbelfietspad)
Beeselseweg.
Wil men weer naar De witte
Stein(vertrekpunt); is 8 km

Na 650 m bevindt zich het
voedselbos aan rechterzijde.
Ook hier wordt uitleg gegeven.
Voor de route zie vervolg

Route Reuver—Offenbeek vervolg
Vanuit voedselbos terug
richting Reuver
Spoorweg oversteken
Rotonde recht oversteken

1e weg rechtsaf
Hovergelei (verharde zandweg)
Rechtsaf, verharde weg, welke
parallel loopt met de rijksweg

Weg (Drakenrijkstraat)
vervolgen, welke overgaat in
Welkensvenweg.
1e weg linksaf
Sebastopol. Aan rechterzijde
bevindt de visvijver.
Op T-splitsing linksaf
Prinsendijk

Door fietsen tot aan kruispunt,
rechtsaf Bergerhofweg. A73
oversteken, via brug.
Bij kruispunt rechtsaf
Broeklaan.
Door fietsen tot aan Cafe De
Grens. Linksaf en men komt
weer bij startpunt.

Het kan zijn dat de grote poort
dicht is, dan het kleine poortje
rechts gebruiken.

Totaal dan 17,3 km.

