“Best on Wheels” Buitenlust Oirschot
(07-06-2011 Lengte 18,6 km)

Vanuit Raadhuisplein via “Raadhuisstraat” en “Nazarethstraat” naar “Molenstraat”.
Einde Nazareth straat rechtsaf “Molenstraat” in. Weg helemaal volgen tot eind “Spoorstraat”.
Rechtsaf “Spoorstraat” in via “Vincent v Goghstraat” naar “Kruisparkweg”
“Kruisparkweg” helemaal tot einde volgen tot “Schutboomweg” LET OP! ! Bij oversteken van “Prins
Bernhardlaan”
“Schutboomweg” volgen (linkerweg aanhouden) gaat over in “Prinses Irenelaan” dan via “Irenetunnel”
naar “Doctor de Steenhuysenlaan”
Einde “Dr. De Steenhuysenlaan” rechtsaf “Prinses Margrietlaan” in, naar “Prinses Christinalaan”. Deze
weg volgen tot “Oirschotseweg”.
Bij stoplichten “Oirschotseweg” oversteken. LET OP! Rechtdoor naar “Sint Antoniusweg”. Via
zessprong naar “Kapelweg”
“Kapelweg” overgaand in “Sint Antoniusweg” helemaal tot einde volgen.
Einde weg rechtaf “de Bollen”.
Deze weg volgen wordt “Straten”
Eerste weg links fietspad naar “de Notel” Bij “de Notel” rechtsaf en meteen weer Linksaf fietspad volgen
tot ”Kempenweg”
Bij “Kempenweg” rechtsaf; fietspad rechtdoor blijven volgen tot rotonde “Oude Grindweg” en rotonde
driekwart rond “Oude Grindweg” volgen richting centrum. LET OP ! U heeft voorrang op de rotonde
Op “oude grindweg” eerste weg rechtsaf “De vier Uitersten” daarna links aanhouden “Lindelaan” Deze
weg volgen tot “Gasthuisstraat”
Rechtsaf naar “Spoordonkseweg”
Na 75 meter heeft U uw bestemming bereikt. Café “Buitenlust”
Vanuit Café “Buitenlust” linksaf “Spoordonkseweg”

Na 100 meter rechtsaf richting centrum is “Nieuwstraat”.
Hoek “Nieuwstraat” Rechts aanhouden “Leeuwerikstraat” volgen. (Klein stukje klinkerweg)
Na ± 300 meter linksaf fietspad op. Dit fietspad volgen tot einde “Boterwijksestraat”
Linksaf “Boterwijksestraat” in en volgen tot ”Wilhelmina kanaal” Bij kanaal onder de snelweg door en de
ophaal brug oversteken.
Na ophaal brug linksaf weer onder de snelweg door en “Moorland” volgen langs kanaal, onder viaduct
door (Kempenweg) en fietspad langs kanaal volgen “de Rijt” LET OP Bij oversteken naar ventweg onder
viaduct. “de Rijt”
Na viaduct fietspad langs kanaal volgen tot ijzeren brug.
Deze brug oversteken en rechtsaf fietspad volgen.
Fietspad volgen

is tweede weg links “Heikantweg”

Deze weg overgaand in “Heikantpad” en fietspad volgen tot einde “Heivelden zuid”
“Heivelden zuid” oversteken LET OP ! wordt “Prinses Margrietlaan”
Eerste weg rechtsaf “Doctor de Steenhuysenlaan” en onder tunnel door naar “Schutboomweg” Deze
weg volgen tot “Kruisparkweg”
Rechtsaf “”Kruisparkweg” in en volgen tot einde “Vincent van Goghstraat” LET OP ! bij oversteken van
“Prins Bernhardlaan”
Rechtsaf “Vincent van Goghstraat” volgen gaat over in “Spoorstraat”
Linksaf via fietspad naar “Molenstraat” Deze weg volgen tot “Nazarethstraat”
Linksaf “Nazarethstraat” in en aan eind via “Raadhuisstraat” Naar “Raadhuisplein”
U heeft het eindpunt bereikt

