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Trucker Truck Helvoirt deel 2, 2018  

Startplaats: Gebr. Van Oirschot Tuinplanten B.V. Gommelsestraat 16 5074 PC Biezenmortel 

Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Groenstraat 

Sla bij grote kruising linksaf Kreitenmolenstraat 

Bij rotonde rechtdoor. 

Sla rechtsaf naar de Heikantsebaan. 

Weg vervolgen Rechts aanhouden naar de Durendaelweg. 

Neem op de rotonde rechtdoor de Durendaelweg 

Weg vervolgen dan bij volgende rotonde 3e afslag Durendaelweg. 

Weg vervolgen wordt Generaal Eisenhowerweg. 

Neem op de rotonde de 1ste afslag 

Neem op de volgende rotonde de 3e afslag richting Oisterwijk 

Neem de oprit naar de Heukelomseweg vervolgen 

Over het spoor weg vervolgen naar de Tilburgseweg naar de Hoog Heukelom 

Weg vervolgen naar de Tilburgseweg 

Tilburgseweg wordt Monseigneur Verhoevenlaan 

Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Moergestelseweg. 

Neem op de volgende rotonde 2e afslag naar de Moergestelseweg/Pannenschuurlaan 

Neem op de rotonde bij de molen de 1ste afslag naar de Bedrijfsweg vervolgen 

Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Sprendlingenstraat vervolgen 

Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Laarakkerweg 

Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Oisterwijksedreef/de N624 vervolgen 

Neem op de rotonde 1e afslag naar Belversedijk richting Boxtel 

Sla de 4e weg linksaf naar de Tongeren 

Sla rechtsaf om op de Tongeren te blijven 

Sla rechtsaf om op de Tongeren te blijven 

Sla de 3e weg linksaf naar de Mezenlaan 

Mezenlaan wordt de Essche Heike. 

Sla rechtsaf naar de Molenwijkseweg 

Sla linksaf naar de Parkweg vervolgen wordt Baandervrouwenlaan dan links aanhouden. 

Sla op einde linksaf naar de Bosscheweg vervolgen 

Bosscheweg wordt de Gestelseweg 

Gestelseweg wordt de Esscheweg vervolgen 

Sla voor de Dommel linksaf naar de Theerestraat 

Theerestraat wordt Vughterweg vervolgen 
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Vughterweg wordt Haldersebaan vervolgen over de A2 

Sla op einde rechtsaf naar de Glorieuxlaan 

Glorieuxlaan wordt de Boxtelseweg rechts aanhouden 

Boxtelseweg met de bocht links aanhouden naar Dokter Hillenlaan.  

LET OP DRUKTE WINKELS 

Dokter Hillenlaan wordt secretaris van Rooijstraat vervolgen 

secretaris van Rooijstraat wordt Kapellaan 

Op einde linksaf  Helvoirtseweg 

Voor het spoor rechtsaf Rembrandtlaan vervolgen 

Over viaduct linksaf naar Peter Breugellaan wordt Molenvenseweg 

Op einde rechtsaf Loonsebaan 

Op einde bij verkeerslichten linksaf Bosscheweg 

Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Postweg 

Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Postweg 

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Loonsebaan 

Volgende rotonde rechtdoor  

Sla op het einde rechtsaf naar de Boslaan vervolgen 

Boslaan wordt het Pepereind weg vervolgen 

Sla op het einde linksaf naar de Nieuwkuijkseweg 

Nieuwkuijkseweg wordt de Helvoirtsestraat 

Sla over het spoor rechtsaf naar de Kastanjelaan 

Kastanjelaan wordt de Lindelaan 

Sla linksaf naar de Sint Jorisstraat 

Sla rechtsaf naar de Biestakkerstraat 

Biestakkerstraat wordt De Gijzel 

Bocht naar rechts om op De Gijzel te blijven 

Flauwe bocht naar links naar de Hooghoutseweg vervolgen 

Sla rechtsaf om op de Hooghoutseweg te blijven 

Sla linksaf naar de Brabantsehoek 

Sla rechtsaf naar de Gommelsestraat 

Einde: Gebr. Van Oirschot Tuinplanten B.V. Gommelsestraat 16 5074 PC Biezenmortel        (totaal 52 km) 

 

 

 

 

 

 


