
Fietsroute heen en terug naar Natuurplaats Noordsche Veld 

Mooi rondje met onderweg heerlijk op het terras lunchen, in het bos 
wandelen. Ook leuk voor kinderen om in de waterplas te spelen. 

 

Route: Vanuit het vakantiehuis ga je LA (linksaf) de zandweg op. Bij 

de Esweg ga je weer LA. 

Bij de kruising met de 

Hoofdweg steek je over en 

fiets je rechtdoor.  Je fietst 

nu langs het 

woonwagenkamp en de 

weg verandert in een smal 

voetpad. 

 

Aan het einde van dit pad steek je de Norgerweg over. Fiets door 
over de Melkweg. Houd rechts aan en ga de Stuwweg in. Volg deze 
weg ook al verandert hij wat verder op in een fietspad, richting 
Lieveren. 
Als het fietspad eindigt, ga je een heel klein stukje LA en dan weer 
snel RA een zandpad op: de Drift. Rijd dit zandpad helemaal uit tot je 



bij de weg komt. Daar ga je RA. Hier moet je een stuk langs de 
gewone weg fietsen tot je RA kan, de  Oostervoortseweg in. 
Deze weg helemaal volgen tot aan de Norgerweg, dan LA en bij het 
eerste fietspad RA, het Zangfietspad op naar de Natuurplaats. 

 
 
 

Hier valt van alles te beleven: 

 



De terugweg: 
Bij de Norgerweg LA richting Norg 
Tweede weggetje RA de Achtersteweg in. 
 Bij knooppunt 15 rechtdoor naar de Middenweg. 
 

 
 
Deze volgen tot in Langelo. Rechtdoor de Hoofdweg oversteken, 
rechts aanhouden, dan fietspad volgen tot aan de gasopslag. 
 

 
 



Hier RA de Westerstukkenweg in. Na de bocht komt er LA een 
fietspad richting Steenbergen. Aan het einde van het fietspad bij de 
Hoofdweg RA door het dorp Steenbergen heen fietsen richting 
Roderesch. Bij knooppunt 71 LA langs het hunebed fietsen.  
 
 

 
 
 
Daarna eerste weg rechts richting Roderesch. Alsmaar rechtdoor tot 
aan de Esweg. Hier schuin oversteken en u komt weer op de zandweg 
naar het Vakantiehuis. 
Ik hoop dat u genoten heeft van deze mooie fietstocht! 
 
 
 
Mathilde Does – juli 2021 
 


