Fietstrein
Normale route
PAS OP VOOR DE PAALTJES!!! BIJ PASSEREN
VAN DE PAALTJES LANGZAAM RIJDEN!!!












De start is bij Brasserie Effe in Overloon. Vanaf hier ga je de Vierlingsbeekseweg op in de richting
van Vierlingsbeek / A73.
Na ongeveer 100 meter ga je rechtsaf de straat Laan 1944 in.
Aan het einde van de weg linksaf de Museumlaan in. Aan het einde van van deze weg kom je aan bij het
Oorlogsmuseum.
Je gaat dan rechtsaf en fietst voor het Oorlogsmuseum langs in de richting van de voetbalclub / tennisvelden.
Bij de tennisvelden ga je linksaf en rijd je het bos in.
Na ongeveer 200 meter kom je op een tsplitsing van verharde wegen, je gaat hier rechtsaf (fietsroute 56).
Volg het verharde pad tot je bij de uitkijktoren komt. Deze route is ongeveer 3 a 4 kilometer door de mooie
Overloonse Duinen.
Bij de uitkijktoren kun je even uitrusten op de bankjes of de treden beklimmen om op ruim 25 meter een mooi
uitzicht van de omgeving te zien.
Vervolg je weg over het verharde pad.
Je komt uiteindelijk uit op een doorgaande weg, de Holthesedijk. Kijk goed uit als je de weg op rijdt. Ga linksaf in de
richting van recreatieplas Het Schaartven.

Optie 1 (korte route)

Na ongeveer 800 meter ga je linksaf richting de parkeerplaats van het Schaartven.

Steek de parkeerplaats schuin over en vervolg je weg over het onverharde fietspad.

Bij de eerste tsplitsing ga rechtsaf. Daarna bij de kruising rechtdoor.

Vervolg de weg over het verharde fietspad.

Wanneer je weer bij de tennisvelden komt ga rechtdoor langs de voetbalvelden en op de splitsing rechtsaf.

2e straat links de Bergkampweg op.

Einde van de straat rechts.

Ga rechtsaf na IJssalon Clevers en parkeer de fietstrein.
Optie 2 (middellange route)

Vervolg je weg voorbij het Schaartven en voorbij restaurant In de Keulsche Pot.

Bij de grote weg, GOED UITKIJKEN, en na het oversteken ga linksaf over het fietspad.

Na het bordje Overloon ga rechtsaf de Kuluutweg in.

Vervolg de weg en ga bij de golfbaan linksaf en direct weer rechtsaf.

Aan het einde van de weg linksaf en hierna aan het einde van de straat rechtsaf de Theobaldusweg op.

De Theobaldusweg uitrijden en op de kruising met de Engelseweg (waar een standbeeld van een zeehond staat)
rechtdoor.

Na 300 meter kom je bij een bocht naar links, maar je gaat tussen de paaltjes door rechtdoor.

Bij de tweede kruising ga je linksaf de Irenestraat in.

Vervolg deze weg langs Cafe Bos en Berg, restaurant De Heeren van Overloon en langs supermarkt Plus.

Steek de grote kruising over en na 50 meter kun je voor ijssalon Clevers linksaf de Museumlaan in.

Parkeer in de Museumlaan en geniet van een lekker ijsje.
Vervolg:

Na het ijsje kun je rechtdoor, verder de Museumlaan in, dan de eerste links en aan het einde weer links.

Je parkeert de fietstrein weer op dezelfde plek voor Brasserie Effe.

Wil je je rit afsluiten met een drankje dan is dit mogelijk bij Brasserie Effe.
Veel plezier op de fietstrein van Outdoor Overloon!!!

