O.T.V. Toertocht, zondag 24 augustus 2014, Budel
Plaats van vertrek en aankomst: Café-Zaal De Wielerbaan,
Maarheezerweg 9 te 6021 CN Budel, tel. 0495-495539.
De aanbevolen route voor deze toertocht is ca. 68 km lang.
We rijden enkel over verharde wegen; onverharde wegen en
doodlopende wegen tellen niet mee bij het tellen van wegen.
Meedoen met deze toertocht is geheel voor eigen risico.
Indien een straatnaam tussen haakjes staat, is op die plek geen straatnaambordje
aanwezig. De antwoorden op gestelde vragen kunt u invullen op het laatste blad.
Veel plezier allemaal ! Frits en Toon van Cranenbroek
1

Vanaf parkeerplaats “De Wielerbaan” linksaf, Maarheezerweg

2

4e weg rechts, Blake Beemd

3

Bij splitsing, rechts aanhouden, ’t Winkel

4

1e weg rechts aanhouden, Van Sevenbornlaan, gaat over in Cranendonck
Op en rond deze plek is nu nog het tijdelijk gemeentehuis.
Afvalverwerker Van Gansewinkel wil hier een groot complex
verwezenlijken, genaamd “Hof van Cranendonck”. Met o.a.
een hotel, restaurants, groot theater, congrescentrum,
museum, winkels, evenemententerrein etc.

5

Over plein weg vervolgen, gaat over in Van Schoonvorstlaan

6

Einde weg links, (Molenheide)

7

Na bord bebouwde kom Soerendonk, 3e straat rechts, Strijperdijk

8

2e weg links, Witsemdijk

9

Einde weg links, (Groenstraat)

10

Einde weg rechts (Dorpsstraat) en vervolgens links aanhouden

11

1e weg rechts, Beekstraat

12

1e weg links, De Branten, gaat over in (Gravenkasteel)

13

In bebouwde kom Gastel linksaf (bord ‘doorgaand verkeer’ volgen)

14

1e weg rechts, St.Cornelisplein

15

Einde weg linksaf, De Dijk

16

Op splitsing rechts aanhouden
Vraag 1: Op deze splitsing staat in de berm het hiernaast
afgebeelde monumentje.
Waaraan herinnert dit monument?

17

1e weg links, Heikant

18

Einde weg links, Bergbosweg

19

Einde weg rechts, Bergakkers

20

Einde weg links, Berg

21

1e weg rechts, Toom

22

Einde weg rechts, (Cranendoncklaan)

23

Einde weg rechts, Grensweg

24

1e weg links, Zwarteweg

25

Einde weg links, Hamonterweg

26

1e weg rechts, Hamonterweg, gaat over in Stationsplein

27

Einde weg rechts, en spoorwegovergang oversteken

28

Wordt Stationsweg, deze steeds blijven volgen

29

In Budel-Dorplein voorbij gemeenschapscentrum De Schakel (zie je op gegeven
moment rechts liggen), 1e weg rechts, Thijssenstraat
1e weg links, Rector van Nestestraat

30

We rijden nu het interessante beschermd dorpsgezicht van
Budel-Dorplein in met ongeveer 20 rijksmonumenten.
In deze straat enkele woningen die als rijksmonument zijn
aangewezen. Dit deel van Dorplein is geheel gebouwd in
Waalse of Luikse stijl door de gebroeders Dor uit Wallonië.
Zij bouwden de zinkfabriek en het hele dorp in en vanaf 1892;
“Dor-plein” is naar hen vernoemd.

31

Einde weg rechts, (Sepulchrestraat)
Aan de linkerkant van deze straat een aantal “Waalse huizen”
die lijken op blokken van twee. Het zijn echter blokken van
vier: elke woning heeft slechts één voorgevel en één zijgevel.
De achterkanten van de huizen zitten vastgebouwd tegen de
achterkant van de huizen erachter!

32

2e kruising links, dat is de (Theo Stevenslaan)
(LET OP! Rechtdoor heet ook Theo Stevenslaan, maar daar moet je dus niet zijn….!)

33

Weg helemaal blijven volgen tot einde weg
Vraag 2: Halverwege deze weg ziet u aan de rechterhand een klein maar
bijzonder gebouw. Wat is dit voor gebouw, wanneer is het gebouwd en wat is
de bijnaam van een daar afgebeelde “politie-agent”?

34

Einde weg rechts, Hoofdstraat (vóór Nyrstar / zinkfabriek door)

35

Einde weg rechts (richting Lozen). Weg langs kanaal blijven volgen België in

36

1e weg links ( = brug over), direct na brug weer linksaf, (Kempenstraat)

37

1e weg rechts, Kanaalstraat

38

2e weg rechts, Kanaalstraat volgen

39

Op splitsing rechts aanhouden, (Kanaalstraat)

40

Vóór de kerk links, Lozerplein

41

Met bocht naar kinks mee en vervolgens splitsing rechts, (Leemskuilenstraat)

42

Einde weg rechts aanhouden, Leemskuilenstraat

43

3x rechts aanhouden, Leemskuilenstraat blijven volgen

44

Bij einde weg, links voorrangsweg oprijden

45

1e weg rechts, Snellewindstraat

46

Einde weg links , Snellewindstraat

47

Rechts de brug over en meteen na brug links, Achelsedijk
Vraag 3: Bij deze brug ligt een sluis. Wat is de naam van deze sluis?

48

Wederom brug over, na brug links, (Dijkstraat), gaat over in Kapelstraat

49

Blijven volgen, einde weg links, Groenstraat

50

In bocht mee naar rechts, wordt weer (Kapelstraat)

51

Kapelstraat blijven volgen, 2e weg links, Heuvelstraat

52

Einde weg rechts met bocht mee

53

1e weg links, langs boten af, Schipperstraat
In het kanaal ligt een boot ingericht als fiets- en eetcafé.
Een typisch Belgische (wat ouderwetse) mogelijkheid om
even een -goedkoop- drankje of hapje te nuttigen.

54

Blijven volgen, einde weg links

55

Weg blijven volgen, onder viaduct door en verder langs kanaal af

56

Einde weg links, witte brug over, (Mariahofstraat), en direct na brug links

57

1e weg (fietsroutebordje ri.09) rechts, (Waterstraat), tussen boerderij+stallen door

58

1e weg -bij fietsknooppunt- links, (Luysenstraat)

59

1e weg rechts (gevaarlijke kruising), (Stramproyerweg), deze blijven volgen

60

Splitsing rechts, Stramproyerweg blijven volgen, gaat op grens over in (Grensweg)

61

Bocht naar links, (Kapelstraat), gaat over in (Horsterweg)

62

Einde weg links, vervolgens na ca. 400m wederom einde weg links

63

Op rotonde links, (Bergerothweg)

64

Bij splitsing met kruisbeeld rechts aanhouden, (Bergerothweg)

65

Bergerothweg blijven volgen, bij volgende splitsing links aanhouden, (Bergerothweg)

66

Bij een volgende splitsing (bij klein kruisbeeld) rechts aanhouden, Eltenbosdijk

67

Bocht naar rechts, wordt Heltenbosdijk, deze blijven volgen

68

Bij bord “doorgaand verkeer” links aanhouden, Zoomweg

69

Einde weg links, Bocholterweg, dan meteen rechts, Herenvennenweg

70

Herenvennenweg blijven volgen, voorrangskruising rechtdoor oversteken (PAS OP!)

71

Na deze voorrangsweg 2e weg rechts, Lozerweg (vóór industrieterrein door)

72

Bij voorrangskruising links Kazernelaan, brug over

73

Bij rotonde links, richting Budel/Hechtel (B)

74

1e weg rechts, Trancheeweg, richting Budel

75

Einde weg links, Geuzendijk (Voorzichtig!)

76

Geuzendijk blijven volgen, bij rotonde rechtsaf, Randweg-Oost

77

3e weg links, Schoordijk

78

1e weg rechts (Schoordijk)

79

Voorrangsweg schuin links oversteken, Nieuwe Dijk

80

Kruising rechtdoor oversteken, Heiligstraatje

81

1e weg links (Keunenhoek), daarna einde weg links (Maarheezerweg)

82

Even verderop rechts EINDPUNT: Café-zaal De Wielerbaan
Vragen 4 en 5: invullen bij terugkomst in de zaal!

Naam:………………………………………………………

Nr.: …………

………………

Vraag 1: Op deze splitsing staat in de berm het hiernaast afgebeelde monumentje.
Waaraan herinnert dit monument?
Antwoord: ___________________________________________________________

====================================================================
Vraag 2: Halverwege deze weg ziet u aan de rechterhand een klein maar bijzonder
gebouw. Wat is dit voor gebouw, wanneer is het gebouwd en wat is de bijnaam van
een daar afgebeelde “politieagent”?
Antwoord:
Soort gebouw?

____________________________________________________

Wanneer gebouwd?

_______________________________________________

Bijnaam van de afgebeelde “politieagent”? _________________________________

===================================================================
Vraag 3: Bij deze brug ligt een sluis. Wat is de naam van deze sluis?
Antwoord:

_________________________________________________________

===================================================================
Vraag 4: Invullen bij terugkomst in Café Zaal De Wielerbaan
Hoeveel remolie zit in dit glas? (in liters, tot 3 cijfers achter de komma)
Antwoord:

_________________________________________________________

===================================================================
Vraag 5: Invullen bij terugkomst in Café Zaal De Wielerbaan
Van welk materiaal zijn deze staafjes?
En: Wat is het totaalgewicht van de staafjes (tot in gram)?
Antwoord:
Materiaal:

_________________________________________________________

Gewicht:

_________________________________________________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

