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                                       BCH   Erperheide  PEER   80 km 
 

Vertrek  Erperheide   eperheidestraat 2, 3990 Peer  
Erpekom: Vertrek Center Parcs Peer (Erpekom), Erperheidestraat 2, L.A op Erperheidestraat, E.R.  
(Ellikommerdijk), 2. L. (Erpekommerweg), E.R. (Deusterstraat), na 2 km fietspad volgen richting rotonde en aan 
rotonde oversteken (rechtdoor) naar Deusterstraat. 
Peer: rotonde, 2.R. (Molenstraat), 1.L. (Collegelaan), 1 .R. (Noordervest), baan oversteken (Kiezel Kleine Brogel – 
Scherpesteenstraat), E.R.(Steenweg Wijchmaal), 2.R. Rustoordlaan, 100 m voor einde weg R. over fietsersbrug, 
E.L. (Industrieweg), E.L., 1.R. (Goudbergstraat) 
Wijchmaal: Goudbergstraat  verandert naar Dijkerstraat  1.R. (Blijlever), Blijlever verandert naar  Kenensdijk blijven 
volgen, op kruispunt linksaf naar Schansdijkstraat  
Eksel: Wijchmaalsebaan, 1.L. (Handwijzerstraat), 1.R. (Handwijzerstraat), volgen tot kruispunt (Hechtelsebaan), 
oversteken (Sint-Bernardusstraat), E.R. (Eindhovensebaan), 1.L.  (Lochtstraat), 1.L. (Hoevestraat), 1.R. 
(Bremstraat), rechtdoor ( Weyerbrugstraat), 1 R. (Weyerbrugstraat) (scherpe bocht!)  
OPGELET: SPLITSING 47 KM -80 KM 
E.L (Kiefhoekstraat), 1.R. naar fietspad (fietsroutenetwerk 272), 1.L., 1.R. (Pijnvenstraat), 2.R. (Pijnvenstraat) 
 Kerkhoven: Kruispunt met Kerhovensesteenweg (N 746) recht oversteken (Maaldersweg), 1.L. (Driekooien), 1.R. 
(Nieuwe Dijk) E.L. (Gelderhorsten), 1.R. (Buskruitstraat), 1.R. (Oude Vosvijvers), E.L. (Nieuwe Vosvijvers), 
kruispunt met Buskruitstraatstraat rechtdoor tot fietspad langs  
kanaal van Beverlo, rechtsaf 
Balen: kanaal oversteken aan fabriek van Nyrstar en onmiddellijk naar rechts, fietspad langs kanaal volgen tot  
Lommel Blauwe Kei:  rechtsaf, brug over, weg blijven volgen tot de volgende brug (kanaal Bocholt-Herentals), 
ACHTER de brug  onmiddellijk rechts afslaan naar fietspad langs kanaal na de brug links afslaan op fietspad, 1.R. 
richting  
De Vossemeren (Elzen) 
 
BEVOORRRADING 
  
weg (Elzen) volgen tot aan splitsing met verkeerseiland aan linkerkant, links naar Gordendijk, E.R.  (Kolken), 1.L. 
(Grote Fosséstraat), E.L. (Wateringstraat), 1.L. en rechtdoor (Oude Maai), 1.R., 2.R. (Vrijheidstraat) linksaf op 
Luikersteenweg, 1.R. (Saskesdreef),  fietspad volgen, 1.L. (brug), fietspad verder volgen,  
Neerpelt: rechtdoor naar Bergeijksendijk, 1.L. (Tussenstraat), 1.R. naar fietspad E.R. (Broeseinderdijk), 1.L.  
(Weidenstraat), 3.L. (Zonhoekstraat), rechtdoor naar Achelsendijk tot aan rotonde, rechtdoor naar Achelsendijk, 
weg volgen  
Hamont-Achel: tot rotonde, rotonde 1.R. (Schutterijstraat), volgen tot Dorpsstraat (N784), rechts afslaan, 1.L. 
(Michielsplein), 1.R., rotonde vierde/voorlaatste afslag (Orchideeënlaan), aan splitsing rechtsaf (Orchideeënlaan), 
1.R. (Militaire Dijk) 
Neerpelt: kruispunt Hamonterweg (N71), oversteken (Broekkant/Militaire Dijk)), 2L. (Hees), 1.R. (Winter), spitsing 
rechtsaf naar Ambachtstraat, 1.R. (Ambachtstraat), 2 .L. ( Jachtweg) langs kanaal Bocholt – Herentals, voor 1ste 
brug linsaf , E.R. (’t Lo), brug over naar Kettingbrugweg, op Kettingbrugweg rechtsaf  op fietspad naar kruispunt met 
N 747, oversteken, rechts, links naar Boschelweg, (aansluiting met BCH 40 km), weg volgen naar Kaulillerweg  
Grote-Brogel: Rechtsaf (na fabriek Spindor)(Weyerstraat), 2. L. (Weyerstraat), rechtdoor  
naar Broekkantstraat, kruispunt (Panhovenstraat) oversteken, 1.L. (Smeetshofweg), 1.R. (Dorpsstraat), 
Laarderweg, rechtdoor tot splitsing(kapel), rechts aanhouden, rotonde (Baan naar Bree/ N 73)  oversteken richting 
aankomst 
                                   Eindcontrole  ERPERHEIDE erperheidestr. 2   PEER      80 km     
 

Met dank aan onze sponsors: 
Wij danken u voor uw deelname aan deze BCH.. 
BIJ PECH of ONGEVALLEN : 0473/56.99.61                                                                                                                   

             


