
ROUTEBESCHRIJVING TRUCKERDAG ZATERDAG 18 JUNI 2022 

 

Aanrijroute via N267 afslag Industrieterrein Rietdijk 

 

Meteen 1e weg links. Daarna volg aanwijzingen 

 

GIESSEN 

Einde weg “Distributiestraat” linksaf Parallelweg, gelijk voor rotonde rechtsaf “Buitenhoff”.  

Einde weg rechtsaf. “Hoofdgraaf” 

ANDEL 

 2e weg rechtsaf Neerandelseweg, rotonde oversteken, wordt “Biesheuvelweg”, met bocht 

mee naar rechts daarna gelijk linksaf. Einde weg rechtsaf en rechtdoor richting 

Babyloniënbroek 

BABYLONIENBROEK 

“Broeksestraat” wordt “Hilsestraat”. “Hilsestraat” rechtsaf. 

2e straat linksaf “Noorderveldseweg”. 

1e weg rechtsaf “Kornpad”. Einde weg rechtsaf “Provincialeweg”. 

2e weg linksaf “Schenkeldijk”. Einde weg linksaf en rechtsaf onder viaduct door. 

1e weg linksaf “Hanksebuitenkade”. 

HANK 

Einde weg linksaf “Buitendijk”.2e weg linksaf “Julianastraat”. 

Einde weg linksaf “Kerkstraat”. Weg helemaal volgen richting Dussen. 

DUSSEN 

1e rotonde linksaf “Nieuwesteeg”. Kruising rechtdoor “Middeltje”. 

Steeds rechtdoor “Heren van Brechtlaan”. Voorrangsweg linksaf “Molenkade”. 

Daarna gelijk rechtsaf “Binnen”, gaat over in “Baan”.  

Einde “Baan” rechtsaf rotonde oversteken “Dorpsstraat”. 

MEEUWEN 

Einde “Dorpsstraat” voor rotonde rechtsaf “Moleneind”.Einde weg linksaf “Eindsestraat”.  

DRONGELEN 

Rechtdoor “Gansooijen”.1e weg rechtsaf “Burg.D.A. v.d.Schansstraat” . 

Einde weg linksaf “Kruisstraat”. Linksaf volgen “Molensteeg” richting Eethen. 

EETHEN 

5e weg rechtsaf “Hoofdveld”. Einde weg linksaf “Nieuwe steeg”. 

GENDEREN 

“Nieuwe steeg” rechtdoor “Hoofdstraat”. Bij Spar rechts aanhouden blijft “Hoofdstraat”. 

Einde weg rechtsaf “de Kromme Nol”.1e weg linksaf Maasdijk 

WIJK EN AALBURG 

2e stoep linksaf “Polstraat”. Einde weg linksaf “Polstraat”. Einde weg rechtsaf “Kortestraat”. 

Einde weg linksaf “Aalburgsestraat” met bocht mee wordt “Berenhoeksestraat” , gaat over in 

“Perzikstraat”. Voorbij basisschool rechtsaf “Kerkverreweide”. 4e straat linksaf “Grote 

Kerkstraat”. Einde weg linksaf “De Kroon”. Einde weg rechtsaf “Perzikstraat”.  

2e weg linksaf “Den Oudert”. Einde weg rechtsaf Rivelstraat 

VEEN 

Rechtdoor “Witboomstraat”.2e weg linksaf “v.d. Loostraat”. Einde weg linksaf “Grotestraat” 

Einde weg rechtsaf “Tuinstraat”. 1e straat linksaf “Wielstraat”. 

Rechtdoor dijk op “Hoge Maasdijk”. 

 

ANDEL 

1e stoep linksaf “Duizendmorgen”.1e weg rechtsaf “Middenweg”. 



1e weg rechtsaf “Kammetweg”.1e weg linksaf “Kerkstraat” met bocht mee naar rechts. 

1e straat links “Albert Schweitzerstraat”. Einde weg rechtsaf “dr. Oosteromstraat”, 1e weg 

linksaf : Burg. Baxlaan”. 3e straat linksaf “Dr. Martin Luther Kingplein”. Einde weg Rechtsaf 

“Kennedylaan”. Einde weg rechtsaf “Neerandelseweg”. Kruising rechtdoor “Julianastraat”. 1e 

weg linksaf “Emmastraat”. Voor de stoep linksaf “Hofflaan”. Einde weg rechtsaf 

“Hoofdgraaf”. 1e weg linksaf “Buitenhoff”. Einde weg linksaf “Parallelweg”. Gelijk rechtsaf 

“Distributiestraat” doorrijden tot einde en linksaf richting eindpunt v.d.Stelt  

 

Bij problemen of vragen kunt u bellen met Ton Versluijs 06-53757488 

 

 

 

 


