van Waalwijk tot Heusden

Fiets &Food route Oost
Stadsbrouwerij Sint Crispijn
Winterdijk 10 Waalwijk
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiets vanaf de Winterdijk naar de Heulstraat
Sla rechtsaf richting de Grotestraat
Sla linksaf op de Grotestraat
Sla rechtsaf de Meester van Coothstraat op
Ga na 0,3 km rechtsaf naar de Burgemeester van der Klokkenlaan
Steek gelijk over en ga linksaf het Halvezolenpad op
Ga na 4,5 km voor de molen linksaf naar de Zeedijk
Sla rechtsaf naar de Naulandseweg

Wijndomein Woutherushof
Naulandseweg 48 Elshout

• Fiets terug van de Naulandseweg naar de Zeedijk
•	
Sla rechtsaf de Zeedijk op en blijf deze volgen tot aan
de Kooilaan (2,2 km)
• Sla rechtsaf naar de Kooilaan

't IJshuys
Botermarkt 21 Heusden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sla rechtsaf naar de Gasthuisstraat
Sla linksaf naar de Putterstraat
Sla rechtsaf naar de Herptsestraat en ga door op de Heusdenseweg
Ga rechtdoor over de rotonde naar de Groenstraat
Weg vervolgen over de Heusdenseweg
Bij de volgende rotonde opnieuw rechtdoor
Weg vervolgen over de Abt. Van Engelenstraat
Bij de derde rotonde ga je opnieuw rechtdoor
Weg vervolgen naar de Wolput
Sla rechtsaf onder het viaduct door
Neem bij de rotonde de tweede afslag naar de Onsenoortsestraat
Weg vervolgen over de Nieuwkuijksestraat
Sla linksaf naar de Sint Jorisstraat

Brasserie de Emmamolen
St. Jorisstraat 16 Nieuwkuijk
•
•
•
•
•
•
•

Fiets terug via de Sint Jorisstraat
Ga linksaf naar de Nieuwkuijksestraat (let op, niet Nieuwkuijkseweg)
Weg vervolgen naar de Bosscheweg
Ga rechtdoor op de rotonde naar de Grotestraat
Steek de rotonde over naar de Eindstraat
Sla linksaf op de Dwarsweg
Sla linksaf op de Overstortweg

Zuivelboerderij de Kern
Overstortweg 7 Drunen

•
•
•
•
•

Natuurgebied Eendenkooi Ter Kwak
Kooilaan Oudheusden
•
•
•
•
•

Ga verder op de Kooilaan
Sla linksaf naar de Elshoutseweg
Sla rechtsaf op de Vestingsstraat
Sla linksaf naar de Steenweg
Vervolg de weg naar centrum Vesting/ Botermarkt

Bakkertje Deeg
Botermarkt 13 Heusen

Voedselbank De Rijglaars
Eerste Zeine 90c Waalwijk

Sla rechtsaf naar de Overlaatweg
Weg vervolgen naar de Drunenseweg
Weg vervolgen naar de Coubertinlaan
Fiets door op de Eerste Zeine
Sla rechtsaf naar de Eerste Zeine 90

• Sla rechtsaf naar de Eerste Zeine
• Sla rechtsaf en dan linksaf om op de Eerste Zeine te blijven
• Sla rechtsaf naar de Bachlaan
• Weg vervolgen op de Dr. Mollerlaan
• Blijf doorfietsen over de Brederodelaan
• Sla rechtsaf naar de Kerkstraat
•	
Sla rechtsaf naar de Grotestraat en gelijk linksaf via de Hugo
de Grootstraat naar de Leefdaalhof
•	
Fiets rechtsaf en je komt op de Winterdijk
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