
Start: op Raadhuisplein opstellen in groepen
↓Linksaf: Richting richting Raadhuisplein
←Rechtdoor: Kapelaan J.A. Heerenstraat, volgen tot Pater M. Wollfstraat
←Rechtdoor: over fietspad

Oppassen: Ga recht over de schuine stoeprand
↑Rechtsaf: Eindhovense weg tot aan Speelheideweg
↓Linksaf: Over fietsbrug
←Rechtdoor: Hogekampenweg
↑Rechtsaf: Oude Sonsedijk
↓Linksaf: Achterste kampweg
↑Rechtsaf: Sonseweg, fietspad volgen tot na Oud Meer
←Oppassen: Sonseweg oversteken
↓Linksaf: Dutmellapad en dit volgen
↑Rechtsaf: Gentiaan volgen over de brug over de A50
↓Linksaf: Alpenlaan
↑Rechtsaf: Karpatenlaan, aan einde rechtsaf en direct linksaf Karpatenlaan volgen
↓Linksaf: en direct rechtsaf oversteken naar de Aziëlaan
↓Linksaf: op drempel Peellaan, 4e links

Parkeren: Rustpunt voor de handjes
↓Linksaf: bij kruising Elbelaan, aan het einde fietspad op
↑Rechtsaf: Bijenlaan, voorheen Soniuswijk
←Oppassen: Rooijseweg oversteken naar fietspad
↓Linksaf: Rooijseweg
↑Rechtsaf: Na +/- 1700m Huisakkerweg
↓Linksaf: Huisakkerweg volgen bij doodlopende weg
↑Rechtsaf: Margrietstraat

"Best om Wheels" route: Odendael St. Oedenrode 2013 (27.9km) groep 15-16



↓Linksaf: Jasmijnstraat, 4e links
↑Rechtsaf: Lieshoutseweg, 2e rechts
↓Linksaf: Eimbert, 3e links
↑Rechtsaf: Voor industrieweg fietspad op
←Rechtdoor: fietspad volgen tot na brug over de Dommel
↓Linksaf: Everse Akkerpad
↑Rechtsaf: na bocht fietspad op tot doodlopende weg
↓Linksaf: Eversestraat en A50 over
↓Oppassen: voor afslagen A50
←Rechtdoor: Rotonde linksom nemen, tweede afslag
↓Linksaf: De Vitselstek
↓Linksaf: fietspad volgen
←Rechtdoor: Eerschotsestraat
↓Linksaf: Fietspad op, kruising oversteken
↑Rechtsaf: Kerkdijk Noord
↓Linksaf: Eerschotsestraat
←Rechtdoor: Rotonde tweede afslag
←Rechtdoor: Borchmolendijk
←Rechtdoor: Markt
↑Rechtsaf: na kiosk Neulstraat 
↓Linksaf: Deken van Erpstraat, 2e links
↑Rechtsaf: Meierij

Parkeren: Odendael en koffie bereikt
Opstellen: Odendael

↓Linksaf: Meierij
↑Rechtsaf: Deken van Erpstraat
↓Linksaf: Hoge Vonderstraat, bij T-kruising
↑Rechtsaf: Kofferen volgen, gaat over in Boskantseweg en volgen tot Liempdseweg
↑Rechtsaf: Liempdseweg en volgen tot Kremselen, 2e links
↓Linksaf: Kremselen volgen tot kruising Populierenlaan en deze oversteken
←Rechtdoor: Hazelaarstraat volgen tot Donderdonksedijk
↓Linksaf: Donderdonkse dijk, 6e links bij T-kruising
↑Rechtsaf: na 100m Ontginningsweg (fietspad)

Parkeren: Rustpunt voor de handjes
↓Linksaf: Elsdonkseweg, fietspad blijven volgen
↑Rechtsaf: fietspad Kanterseveldenweg volgen, Vleutstraat oversteken
←Rechtdoor: blijft Kanterseveldenweg, deze volgen
↑Rechtsaf: Koppelstraat, 4e rechts
←Oppassen: Ringweg oversteken
↓Linksaf: Hooiweg
↑Rechtsaf: Schansweg
↓Linksaf: Steenovenseweg, 3e links
↑Rechtsaf: Sint Oedenrodeseweg A50 over
↓Linksaf: Rotonde oversteken, derde afslag naar fietspad
↓Linksaf: Eindhovenseweg
↑Rechtsaf: fietspad op
←Oppassen: Ga recht over de schuine stoeprand
←Rechtdoor: Kapelaan J.A. Heerenstraat
←Rechtdoor: Raadhuisplein

Einde: Raadhuisplein, einde van de route


