
Route naar exportkeuring Paardenmarkt Hedel 
 
Van de Wetering Veestallen VOF 

Volg borden: 
Bestemming:         
Burgemeester Posweg 116 
5306 GG Brakel 
51.808208, 5.086945 
 
 
 
Vertrek vanaf Korenstraat/Akkerseweg: 
• Vertrek in westelijke richting op de Akkerseweg naar de Grutakker    650 m 

• Sla rechtsaf naar de Grutakker         300 m 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Baronieweg/de N831     1,6 km 

• Ga rechtdoor over één rotonde 

• Neem op de rotonde de 4e afslag naar de Oude Rijksweg     1,5 km 

• Volg hierna het algemene deel 
 
Vertrek vanaf Uithovensestraat 
• Vertrek in noordwestelijke richting op de Uithovensestraat naar het Hageland   500 m 

• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Baronieweg/de N831   `  1,6 km 

• Ga rechtdoor over één rotonde 

• Neem op de rotonde de 4e afslag naar de Oude Rijksweg     1,5 km 

• Volg hierna het algemene deel 
 

Vertrek vanaf Kon. Wilhelminastraat 
• Vertrek in noordoostelijke richting op de Kon. Wilhelminastraat      850 m 

• Weg vervolgen naar de Parallelweg         500 m 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Oude Rijksweg     1,4 km 

• Volg hierna het algemene deel 
 
Vertrek vanaf Burg. J. Roseboomstraat/Burg. C. van de Werkenstraat 
• Vertrek in noordelijke richting op de Burgemeester J. Roseboomstraat naar de Pr. Irenestraat 180 m 

• Ga rechtdoor op de Burgemeester C. van de Werkenstraat     550 m 

• Sla rechtsaf naar de Kon. Wilhelminastraat       190 m 

• Weg vervolgen naar de Parallelweg        500 m 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Oude Rijksweg     1,4 km 

• Volg hierna het algemene deel 
 
Algemene deel (z.o.z. voor routekaart) 

• Weg vervolgen naar de Achterdijk        2,8 km 
• Weg vervolgen naar de Lange Achterdijk       700 m 

• Weg vervolgen naar de Uilecotenweg        99 m 

• Sla rechtsaf naar de Walderweg/de N832        3,5 km 

• Ga verder op de N832 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Van Heemstraweg/de N322    8,7 km 

• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Burgemeester Posweg    350 m 

• Je vindt je bestemming links 
 



 

 


