“Best on Wheels” Krakenburg (Son)
(02-08-2011 Lengte 25,5 km)

Vanuit Raadhuisplein linksaf naar Kapelaan J.A.Heerenstraat.
Einde Kapelaan J.A.Heerenstraat rechtsaf Pater M. Wolffstraat gaat over in JJ de Vlamstraat
Einde weg linksaf Speelheideweg
Rechtdoor oude rijksweg oversteken !! LET OP BIJ OVERSTEKEN!!
Fietspad volgen over fietsbrug
Bij “ANWB paddenstoel rechtdoor Son en Breugel” volgen
Einde fietspad rechtsaf “ANWB paddenstoel Son en Breugel” volgen
Fietspad volgen tot Sonseweg
Bij Sonseweg rechtsaf fietspad volgen
Fietspad tot over A50 volgen en na verkeerslichten en rotonde fietspad tot in Son volgen
Einde fietspad rechtsaf Larikslaan op
Eerste of tweede weg linksaf Berkenlaan op
Rechts aanhouden Sparrenlaan tot einde volgen
Linksaf Zandstraat volgen rechts aanhouden gaat over in Taylorstraat en Raadhuisplein
Linksaf Nieuwstraat op !!LET OP BIJ OVERSTEKEN!! (je kan op het voetpad langs weg rijden)

Rechtsaf na “Restaurant de Zwaan” Markt op wordt Dommelstraat
Dommelstraat volgen tot einde weg Wilhelminalaan
Linksaf Wilhelminalaan fietspad op !!LET OP BIJ OVERSTEKEN!!
Eerste weg rechtsaf Oranjestraat op
Eerste weg rechtsaf Leeuweriklaan
Leeuweriklaan volgen gaat over in fietspad Dommelpas en dommelbrug oversteken
Na dommelbrug Dommelpas volgen rechts aanhouden gaat over in Doormanlaan gaat over in van
Gentlaan
Na haakse bocht links, Rechtsaf Weegschaallaan op
Rechtdoor Weegschaallaan volgen gaat over in Tweelingenlaan
Einde weg rechtsaf Sterrenbeeldenlaan op
Einde weg linksaf Eind op
Einde weg rechtsaf via fietspad Lieshoutseweg op
Na ± 500mtr rechtsaf Kwadestraat op en deze weg helemaal tot Wilhelminakanaal volgen
Verder langs Wilhelminakanaal Kanaaldijk noord
Na ± 700mtr einde harde weg linksaf Olen op
Na 50 mtr (rechts) heeft U uw bestemming Boerderij Krakenburg bereikt
Linksaf naar Wilhelminakanaal en bij kanaal rechtsaf naar ophaalbrug
Ophaal brug oversteken en rechtsaf langs Wilhelminakanaal fietspad op
Fietspad volgen tot hefbrug in Son ± 4,5Km
Rechtsaf hefbrug oversteken en aan andere kant Wilhelminakanaal fietspad richting Best weer volgen
Na A50 linksaf ophaalbrug over en rechtsaf fietspad en weg richting Best weer volgen
Rechtsaf fietsbrug op en Linksaf Fietspad verder volgen !!LET OP BIJ OVERSTEKEN!!
Voor A2 rechtsaf BoslaanZuid op en deze weg tot einde verharding volgen
Linksaf fietspad over A2 en na fietsbrug rechtsaf Eindhovenseweg op !!LET OP BIJ OVERSTEKEN!!
Daarna via Pater Wolffstraat en kap. Heerenstraat terug naar het Raadhuisplein
U heeft uw bestemming bereikt

