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                                       BCH   Erperheide  PEER   47 km 
 

Vertrek  Erperheide   eperheidestraat 2, 3990 Peer  
Erpekom:  Vertrek Center Parcs Peer (Erpekom), Erperheidestraat 2, Linksaf 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:  E.R. Wijchmaalsebaan, 1.L. (Handwijzerstraat), 1.R. (Handwijzerstraat), volgen tot kruispunt 
(Hechtelsebaan), oversteken (Sint-Bernardusstraat), 14,6 E.R. (Eindhovensebaan), 1.L.  (Lochtstraat), 1.L. 
(Hoevestraat), 1.R. (Bremstraat), rechtdoor ( Weyerbrugstraat), 1 R. (Weyerbrugstraat) (scherpe bocht!) 
  
OPGELET: SPLITSING 40 KM -80 KM 
 
 (Kiefhoekstraat) (fietspad aan overkant van de weg) fietspad aan linkerkant van de weg blijven volgen tot aan 
Eindhovensebaan (N 715), kruispunt overstekenen op oversteekplaatsnaar overzijde van de weg fietspad volgen 
(Vlasmeerstraat), na 1 km linksaf (na de rode  postbus aan de rechterkant van de weg), 1. L. (voor paaltjes en 
blokken), Weverstraat rechts aanhouden en rechtdoor tot kruispunt, L.A (Diestersebaan),  1.L.(Winnerstraat),  
Overpelt: 1R.A. (fietsroutenetwerk richting 256), fietspad blijven volgen (ongeveer  2,5km) en voor de brug linksaf 
(Boemerangstraat) 
 
BEVOORRADING 
 
rechtsaf naar Gortenstraat (brug over N 74/Noord-Zuidverbinding),  E.R. (fietspad volgen naar  Lindelsebaan), 
Lindelsebaan oversteken en onmiddellijk naar rechts (fietspad volgen, opgelet voor paaltje), 1 L. (Kapelstraat, 
Vlaanderen Fietsroute 7) 1ste splitsing (blauw bord met dubbele witte pijl): links aanhouden, 2de splitsing (blauw 
bord met dubbele witte pijl): rechts aanhouden 1,6 km rechtdoor (Kapelstraat) linksaf naar fietspad 
(fietsroutenetwerk 245) (opgelet voor paaltje!) 
Kruispunt met Breugelweg oversteken en fietsroutenetwerk blijven volgen  
31,2 1 R. en links afdraaien naar Heesakkerstraat, 2.R. (Herenterdijk, café Lindenhof)), E.L. (Breughelstraat)  
Neerpelt: rotonde 1.R. (Herent), altijd rechtdoor tot kruispunt “De Kolis” aan de linkerkant rechtdoor 
oversteken(Torenstraat),  na 250 m fietspad links van de weg volgen 
Kaulille:  E.L. (Steenweg op Kleine Brogel) 1.R. (Winterdijkweg), 1 R. (Winterdijkweg),  kruispunt (met 
Molenstraat)  rechtdoor, weg wordt fietspad rechtsaf naar Bosschelweg (aansluiting met BCH 80 km), 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      47 km     
 
 
 
 
 

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

             


