
Best on Wheels tocht naar 't Dorpsplein in Oostelbeers
Datum 4 september 2012, lengte 26,8 kilometer. 

richting omschrijving

Vanaf het Raadhuisplein rechtsaf

Direct linksaf Raadhuisstraat in bocht rechts Molenwei / Molenstraat

Fietspad rechtdoor naar Spoorstraat en daar rechtsaf

Bij fietsenstalling station linksaf fietspad

Rechtsaf Vincent van Goghstraat en bocht naar links Kruisparkweg

Let op: oversteken Prins Bernhardlaan

Einde Kruisparkweg fietspad rechtdoor daarna linksaf Schutboomweg

Tweede weg linksaf Prinses Ireneweg

eerste weg rechtsaf en via fietspad onder tunnel door

Einde fietspad linksaf Dr. de Steenhuijsenlaan

Direct rechtsaf fietspad Prinsenpad

Einde fietspad rechtsaf Prinses Margrietlaan

Eerste weg linksaf Prinses Christinalaan

Eerste weg rechtsaf Bokvelden

Bij stoplicht Oirschotseweg oversteken naar Sint Antoniusweg

Op zessprong iets links aanhouden naar de Kapelweg

Aarleseweg oversteken en Kapelweg blijven volgen, wordt St. Antoniusweg

Einde weg rechtsaf de Bollen

bij kapel TWEE KEER links naar Straten

eerste weg rechts Montfortlaan

na 50 m links het fietspad op en dit blijven volgen

einde fietspad linksaf  

direct rechtsaf fietspad Bestseweg

rotonde rechtdoor naar Parallelweg

rechtdoor blijven rijden over betonnen fietspad langs kanaal

rechtdoor blijven rijden over betonnen strook in weg en asfalt fietspad 

einde fietspaf linksaf en onder viaduct door

linksaf over ophaalbrug. Let op: op kaart kruisen heenweg en terugweg

vierde weg rechtsaf bij richtingaanwijzer fietsers Oostelbeers rechtsaf

einde weg rechtsaf fietspad langs Langereyt

bij van Zon internet linksaf Let op drukke weg een voor een oversteken

Burgemeester Jan Smulderslaan volgen en voor bosrand rechts fietspad

fietspad maakt bocht naar links naar de Hanenberg

na 300 meter rechtsaf gravel fietspad 

einde fietspad linksaf Manenschijn

na 200 meter rechtsaf de Nieuwe Erven

na 200 meter rechtsaf de Driehoek

einde Driehoek rechtsaf Kerkstraat

na 150 meter links café 't Dorpsplein, onze pauzeplek

Vervolg zie ommezijde
ROUTE DEEL 1



Vervolg van blad 1

we verlaten 't Dorpsplein naar links

Voorrangsweg Andreasstraat oversteken

fietspad rechtsaf

eerste weg linksaf Schoolstraat

einde Schoolstraat linksaf Neereindseweg

eerste weg rechtsaf Esperenweg

na 500 meter eerste weg links Groenewoudsedijk 

eerste weg rechts Franse Baan (later 't Laar)

einde weg linksaf Beerseweg. Let op: op kaart kruisen wegen

voor de brug tweede weg rechtsaf Moorland onder viaduct door

na 500 meter rechts het fietspad op

einde fietspad linksaf 

na 50 meter links aanhouden onder brug langs kanaal

fietspad langs kanaal blijven volgen

linksaf via brug Heersdijk over kanaal

direct rechtsaf fietspad langs kanaal

na 800 meter tweede weg (schuin) links Heikantweg

weg en fietspad blijven volgen

einde fietspad rechtsaf op fietspad langs Heivelden Zuid

direct links en Heivelden Zuid oversteken

eerste weg rechtsaf Dr. de Steenhuijsenlaan

na 100 meter rechtsaf fietspad onder tunnel door

Einde fietspad rechts en direct links Irenelaan

Eerste weg rechts Schutboomweg

Na 100 meter rechtsaf fietspad naar Kruisparkweg

Let op: oversteken Prins Bernhardlaan

Kruisparkweg wordt van Goghstraat, aan einde links fietspad

Rechtsaf Spoorlaan

Linksaf fietspad naar Molenstraat, later Molenwei

Via Raadhuisstraat terug naar Raadhuisplein

ROUTE DEEL 2



Best on Wheels tocht naar 't Dorpshuis in Oostelbeers 
Datum 4 september 2012, lengte 26,8 kilometer. 

let op: kruising heenweg 
en terugweg 

KAART


