
Routebeschrijving naar de Ronde Bleek, Sterksel 
 
Vanuit het noorden: 
 
Neem de A2 (Eindhoven richting Maastricht) 
Neem afslag 34 (Valkenswaard / Leende) 
Rij Leende in en volg de borden Sterksel 
Binnen de bebouwde kom van Sterksel rij je door tot een T-splitsing 
Daar ga je rechtsaf (richting Maarheeze) 
Op de eerstvolgende kruising (verkeersdrempel) ga je linksaf (Averbodeweg) 
- lees nu verder bij ‘laatste stuk’ - 
 
Vanuit het zuiden: 
 
Neem de A2 (Maastricht richting Eindhoven) 
Neem afslag 36 (Maarheeze / Soerendonk) 
Volg daarna de borden Sterksel 
300 meter binnen de bebouwde kom van Sterksel (2de verkeersdrempel) ga je rechtsaf (Averbodeweg) 
- lees nu verder bij ‘laatste stuk’ - 
 
Vanuit het oosten: 
 
Neem de A67 (Venlo – Antwerpen) 
Neem Afslag Heeze / Geldrop. 
Bij stoplichten links richting Heeze. 
Volg de borden Maarheeze/Sterksel. (In Heeze wordt aan de hoofdweg gewerkt en er is  
dus een omleiding). 
In Sterksel volg je de doorgaande weg.  
Deze maakt midden in Sterksel een 90 graden bocht naar rechts en hierna neem je de eerste weg 
links. Dit is de Averbode weg. 
 
Laatste stuk 
 
De Averbodeweg volg je gewoon, want die gaat na het uitrijden van de bebouwde kom over in de 
Pandijk en het Turfven. 
Eerst passeer je nog een weggetje van rechts (Stoeiing, let op: die weg heeft voorrang en is erg 
onoverzichtelijk) 
Daarna een Y-splitsing waar je links aanhoudt het Turfven op (rechts = Pandijk) 
 
Na zo’n 1450 meter kom je bij de kruising met de Ronde Bleek.Daar ga je rechtsaf een ‘doodlopende 
weg’ in. Na ongeveer 500 meter maakt de weg een 90-graden knik naar links; daar moet je rechtsaf de 
wei in rijden en dan parkeer je zo dicht mogelijk bij de ingang van de wei, aan de zijkant van het veld, 
met de neus van je auto naar de sloot toe. 
We moeten echt in de wei parkeren, want het parkeren langs de weg is absoluut verboden. 
 
 



 


