Afstand: 121.0 km. (paars)

Café Maaspoort Grave
Maasstraat 20
5361GG Grave
Telefoon 0486-420310
www.maaspoort-grave.nl

Vertrekpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Eindpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Knooppunten: Grave, Ravenstein, Megen, Crevecoeur, 's-Hertogenbosch, Herpen, Ravenstein, Grave

Knooppunt: Ravenstein
Bewegwijzering LF12b volgen tot in Ravenstein ter hoogte van stadspoort, knooppunt:
naar Megen (rechtdoor).

Knooppunt: Megen
Bewegwijzering LF12b Maas- en Vestingroute volgen tot voorbij Megen ter hoogte van het veer naar
Maasbommel, knooppunt:
naar Crêvecoeur (links aanhouden, bewegwijzering LF12b volgen)

Knooppunt: Crevecoeur
Veren: Lith - Alphen (nr. 37) en Alem - Maren/ Kessel (nr. 36)
Bewegwijzering LF12b Maas- en Vesting- route volgen tot na spoorwegviaduct en rotonde op
parallelweg naast doorgaande weg, knooppunt:
naar 's-Hertogenbosch (linksaf langs de weg, bewegwijzering LF12a -variant naar station 'sHertogenbosch- volgen).

Knooppunt: Crevecoeur
Bewegwijzering LF12a Maas- en Vestingroute (routevariant via 's-Hertogenbosch) volgen tot NSstation 's-Hertogenbosch, knooppunt:
naar Herpen, richting Nijmegen

Knooppunt: 's-Hertogenbosch
0,0 Vanuit NS-station 's-Hertogenbosch rechtdoor:

Stationsplein - Stationsweg;
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0,2 voor brug over Dommel linksaf: Havensingel;
0,5 aan het einde op fietspad rechtsaf, meteen bij
verkeerslicht rechtsaf over stalen brug en na brug schuin
linksaf: Oliemolensingel;
0,9 aan het einde na ophaalbrug schuin linksaf:
Zuid-Willemsvaart;
1,1 eerste linksaf: Citadellaan en na de tweede brug
rechtsaf: Van der Weeghensingel - na kruising Pelssingel;
2,0 aan het einde rechtsaf: Muntelbolwerk (naambord
verderop);
2,3 tweede rechtsaf, over brug (horeca) en meteen linksaf: De Bossche Pad;
2,5 bocht naar links volgen: Rijnstraat (naambord
verderop) (horeca, winkel met levensmiddelen), verderop op rotonde rechtdoor: Rijnstraat;
3,4 in bocht naar links rechtdoor: Rijnstraat (winkel met levensmiddelen, horeca);
3,9 bij plas bocht naar links volgen: Zoomweg en 100 m
verder schuin rechtsaf: Oosterplasweg;
4,5 bij fietssluis linksaf richting Berlicumroute,
voetpad volgen, brug over en meteen rechtsaf, halfverhard
fietspad langs de Aa (NB: 2 smalle fietssluizen);
5,2 na viaduct onder autoweg fietspad naar links en
omlaag volgen, verderop onverhard;
6,0 aan het einde van het fietspad schuin rechtsaf, brug
over: Oude Bossche Baan (naambord verderop);
7,6 aan het einde over stukje fietspad langs weg, dan
voorrangswegen oversteken (horeca), linksaf weg oversteken,
richting Rosmalen, en meteen linksaf: Wamberg (naambord

verderop);
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8,5 eerste asfaltweg (met fietspad) rechtsaf: Wamberg De Loofaert;
9,8 eerste verharde weg linksaf: De Loofaert 7 t/m 11 Torenstraatje;
10,5 weg schuin kruisen: Meidoornlaan;
11,0 aan het einde linksaf: Larikslaan;
11,4 aan het einde rechtsaf en meteen bij slagbomen weer rechtsaf, fietspad door bos, bij splitsingen
steeds fietspad blijven volgen (verderop over bruggetje en weg kruisen);
14,4 aan het einde van het fietspad op weg linksaf;
15,3 na camping meteen linksaf, asfaltfietspad, loopt
verderop langs water;
15,7 aan het einde linksaf en eerste rechtsaf:
Nieuwekampen;
17,0 na huisnr. 42 rechtsaf: Van Rijckevorselweg,
klinkerweg;
17,3 aan het einde rechtsaf, VINKEL;
17,7 aan het einde linksaf: Brugstraat - Lindenlaan
(winkel met levensmiddelen, horeca);
18,0 rechtdoor: Lindenlaan;
18,6 in bocht naar rechts rechtdoor: Koksteeg;
20,5 na huisnr. 25 rechtsaf: Zoggelsestraat;
21,7 in bocht naar links rechtsaf: Nieuwe Erven;
22,4 op eerste kruising met verharde weg linksaf:
Bunderstraat;
22,8 op eerste kruising rechtsaf: Zoggelsestraat;
23,3 in HEESCH meteen linksaf: Kruishoekstraat;
23,8 aan het einde rechtsaf en meteen linksaf:

Krabbenhoek, iets verder op splitsing links aanhouden:
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Broekhoek;
24,6 na huisnr. 20 linksaf: Mgr. van der Hurklaan;
25,1 op driesprong rechts aanhouden (doodlopende weg negeren)
stukje fietspad;
25,4 op driesprong schuin linksaf en op weg rechtdoor: Binnenpas, deze weg door wijk volgen;
25,7 aan het einde voor huisnr. 14 linksaf: Buitenpas en meteen rechtsaf: Langenhof, bochten volgen,
weg gaat over in
fietspad;
26,0 aan het einde voorrangsweg oversteken en linksaf,
fietspad erlangs;
26,3 na viaduct onder autoweg rechtsaf: Brierstraat;
26,9 eerste linksaf: Willibrordusweg;
27,4 aan het einde rechtsaf: Willibrordusweg – Munlaan (horeca);
28,6 voorrangsweg kruisen, iets verderop fietspad
richting Herpen;
29,4 over brug over autoweg, weg kruisen, steeds
richting Herpen volgen;
33,7 aan het einde op voorrangsweg bij Padd. R3
knooppunt:
naar Ravenstein (linksaf)

Knooppunt: Herpen
0,0 Gezien vanaf fietspad linksaf (camping);
0,6 voorrangsweg kruisen: Beemdenweg;
2,5 aan het einde rechtsaf: Heuveleindstraat;
3,1 weg schuin naar links volgen naar HUISSELING: Woordstraat;
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3,6 aan het einde voor de kerk rechtsaf en op voorrangsweg linksaf: Grotestraat - Gansheuvel
(picknickplaats);

4,5 aan het einde in RAVENSTEIN rechtsaf en na 100 m op rotonde rechtdoor: Mgr. Zwijsenstraat;
4,9 na bocht naar rechts linksaf richting centrum: Landpoortstraat - Marktstraat;
5,2 aan het einde na stadspoort knooppunt:
naar Grave (rechtsaf)

Knooppunt: Ravenstein
Bewegwijzering LF12a Maas- en Vestingroute volgen tot 5 km na Keent, aan het einde van het
fietspad in het verlengde van de Mars en Wijthdijk, richting Maasstraat (aan de Maas). Eindpunt
Eetcafé De Maaspoort Grave.

