Best on Wheels tocht naar de PMT, korte route.
Datum: dinsdag 7 april 2015. Lengte: 21,6 kilometer)
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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
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Pas op: Kon. Julianaweg oversteken en linksaf het fietspad nemen
Einde fietspad linksaf: en daarna rechtsaf over Batabrug
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Na verkeerslichten linksaf via verkeerslichten over fietspad langs Bataweg
Oversteken bij de Dieze en linksaf over fietspad langs de Dieze
Rechtsaf: Arnold P. Nosseklaan, deze volgen
Linksaf: Patrijslaan
Rechtsaf: Eindhovenseweg Zuid
Bij Ploegstraat via verkeerslichten Eindhovenseweg Zuid volgen
Viaduct onderdoor
Direct rechtsaf bij verkeerslichten: Steenhoven
Rechtsaf: Boven Zijde, weg volgen
Rechtsaf: Hooge Zijde
Linksaf: Leemkuil
Na bocht rechtsaf: Schiestraat
Kort linksaf/rechtsaf: Waalstraat oversteken naar fietspad, dit blijven volgen
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Linksaf: aan het einde fietspad, Leo van Dorstpad
Rustplek voor de handjes
Rechtsaf: Cor Gehrelslaan
Rechtsaf: fietspad Anthony Fokkerweg, volgen door tunnel
Rechtsaf: Oirschotseweg, deze volgen onder snelweg door, over het kanaal.
Gaat over in Eindhovensedijk
Vóór verkeerslichten ligt het PMT aan de rechterkant, hier koffiedrinken
Linksaf: terug naar kanaal
Linksaf: na brug naar fietspad Welschappad
Rechtsaf: na viaduct van de A58 schuin omhoog
Pas op: Linksaf: na oversteken van de Maas, Breevenbrug over
Rechtsaf: Erica, wordt Brem langs de Macro
Rechtsaf: aan het einde naar de Ringweg, fietspad blijven volgen
Rechtdoor bij verkeerslichten
Oversteken bij rotonde Willem de Zwijgerweg en rechtdoor naar fietspad van
de Constantijnlaan: 2e afslag
Rechtsaf: na Todo Jacob van Wassenaerstraat, deze volgen tot de
Bernhardlaan
Pas op: Bernhardlaan oversteken en linksaf
Rechtsaf: Koningin Emmalaan
Rechtdoor over spoortunnel naar De Leeuwerikstraat
Linksaf: Spinnerstraat
Rechtdoor: Nazarethstraat
Rechtdoor: naar de Boterhoek en Il Quisto voor de nazit

