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Datum: dinsdag 1 april 2014; lengte: 25,9 kilometer)

richting omschrijving
Rechtsaf vanaf het Raadhuisplein
Direct linksaf Raadhuisstraat
Weg volgen rechtsaf Molenwei / Molenstraat
Fietspad op en vervolgens linksaf Stationsstraat
Bij rotonde Willem de Zwijgerweg rechtsaf Stationsstraat oversteken
Bij dezelfde rotonde direct linksaf de Willem de Zwijgerweg oversteken
Rechtsaf fietspad over Spoortunnel
Einde fietspad linksaf Karel Doormanlaan wordt Kap. Nassaustraat, links
aanhouden en fietspad op
Rechtsaf na speelveldje (nabij hoogspanningsmast bij verkeerszuil) de Johannes
Verleunstraat in
Rechtsaf bij bord Doodlopende weg naar de Jan Wildschutstraat
Linksaf St. Jozefstraat, volgen tot einde weg
Kon. Julianaweg oversteken en linksaf het fietspad nemen
Einde fietspad linksaf en daarna rechtsaf over Batabrug
Na verkeerslichten rechtsaf over fietspad
Fietspad volgen tot Beatrixkanaal en linksaf voor het kanaal fietspad op
Welschapspad
Fietspad volgen tot Oirschotsedijk en rechtsaf over Beatrixkanaal
Alleen groep 1 en 2: bij brug linksaf fietspad Oirschotsedijk op en bij stoplichten
rechtdoor. Nog 300 m rechtdoor en dan linksaf bij bord Landwinkel, Philips
Direct linksaf bij verkeerslichten Oirschotsedijk oversteken
Fietspad Spottersweg volgen, Landardseweg oversteken
Rustplek bij Spotterveld
Bij einde fietspad linksaf na bord Eindhoven
Over de brug rechtsaf Vensedijk (de weg, niet het fietspad), lijkt verboden maar
is geen probleem
Vensedijk volgen tot bord "Slechte bermen", rechtsaf op fietspad
Fietspad langs golfbaan + Welschapsedijk volgen, bij de haven rode fietspad op
en na viaduct A2 linksaf fietspad
Fietspad langs park, rechtdoor onder viaduct naar Elburglaan, langs Scouting St.
Rafaël, route 91
Elburglaan volgen (let op: bij nieuwbouw links / rechts knik), route 91
Recht door bij bord afgesloten weg, steeds route 91.
Linksaf bij kruising "oude" Oirschotsedijk, nieuwe "auto te gast" fietspad op,
route 03
Rechtsaf bij bord Landwinkel, Philips Fruittuinen

Philips Fruittuinen
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Rechtdoor bij einde fietspad, langs de fruittuinen, route 01
Linksaf bij rotonde Achtseweg Zuid, route 01
Rechtsaf fietspad blijven volgen naar stoplichten, route 01
Rechtsaf bij stoplichten, Achtseweg Zuid oversteken en verder langs Anthony
Fokkerweg, route 01
Rechtdoor onder Spoorwegtunnel
Rechtsaf bij bord de Grote Beek, Dr. Poletlaan
Steeds weg volgen via borden: P13, P1-P14, P1-P12, P1-P10, P1-P9
Rechtsaf bij Ketelhuis bord P1-P9
Rechtsaf einde gebouw naar de Trefhove
Koffie drinken in de Trefhove
Terug en linksaf
Rechtsaf na Ketelhuis naar de uitgang met verkeerslichten
Rechtdoor Boschdijk oversteken
Fietspad blijven volgen langs het water, ook na bussluis
Linksaf bij einde fietspad langs Estafettelaan
Rechtsaf bij Maratonloop, Estafettelaan oversteken
Linksaf bij volgende stoplicht de Marathonloop oversteken (bij sportvelden, weg
aan overzijde is weg met bomen)
Fietspad hele tijd rechtdoor (volg bordjes fietsroute LF7b)
Rustplek voor brug
Linksaf over viaduct A50 en bij einde fietpad rechtsaf langs Aquabest
Rechtdoor bij rotonde en toegangsweg Aquabest oversteken
Einde fietspad linksaf fietspad door bos
Einde fietspad Terraweg oversteken en over fietsbrug kanaal
N.C.B. voorrangsweg oversteken en op fietspad linksaf
Einde fietspad rechtsaf Boslaan Zuid
Einde fietspad linksaf over viaduct A2
Oude Rijksweg oversteken naar Speelheideweg
Rechtsaf bij de Springtouw
Rechtdoor Dr. P.C. de Brouwerstraat
Schuinrechts Dr. H. Mollerstraat
Schuinlinks Mgr. FBJ. Frenckenstraat
Linksaf Mgr. Zwijsenstraat
Rechtsaf fietspad Lidwinahof
Linksaf de Jongestraat
Rechtsaf Achterom
Rechtdoor naar Raadhuisplein

