
Start: op Raadhuisplein opstellen in groepen
↑Rechtsaf: Richting richting Raadhuisplein
↓Linksaf: Raadhuisstraat
↑Rechtsaf: Molenstraat
↓Schuin linksaf: Heilig Hartstraat
↑Rechtsaf: de Leeuwerikstraat
↓Linksaf: fietspad op langs Stationstraat
↑Rechtsaf: 1/4 rotonde oversteken naar Willem de Zwijgerweg,
←Rechtdoor: Willem de Zwijgerweg
↓Linksaf: 3/4 rotonde naar fietspad langs Koningin Julianaweg
←Rechtdoor: Koningin Julianaweg volgen, gaat over in Wilhelminaplein, gaat over in Koningin Julianaweg Zuid
←Rechtdoor: Batabrug
↓Linksaf: bij stoplichten (2*) fietspad langs Bataweg
↓Linksaf: de Dieze oversteken en fietspad volgen
←Rechtdoor: fietspad langs de Dieze
↑Rechtsaf: Arnold P. Nosseklaan, 2e afslag
↑Rechtsaf: Arnold P. Nosseklaan volgen tot aan Patrijslaan
↓Linksaf: Patrijslaan
↑Rechtsaf: Spechtlaan na vijvers
↓Linksaf: na bocht Rietvinklaan 
↓Linksaf: na bocht Reigerlaan 
←Rechtdoor: bij kruising Patrijslaan naar de Nachtegaallaan
↓Linksaf: Nachtegaallaan gaat over in Merellaan
↑Rechtsaf: Fazantlaan
↑Rechtsaf: Kwartellaan
↓Linksaf: na bocht Koekoeklaan
↑Rechtsaf: Fazantlaan
↑Rechtsaf: fietspad op langs de Dieze

Rechtdoor: bij stoplichten (2*) Eindhovenseweg Zuid en Terraweg oversteken naar fietspad langs 
Terraweg

←Rechtdoor: fietspad langs Terraweg
↑Rechtsaf: Ekkersweijer, 2e afslag
←Rechtdoor: bij rotonde fietspad langs Ekkersweijer blijven volgen
←Rechtdoor: na AquaBest bij bord route 1 de weg oversteken en fietspad aan andere kant 

volgen langs visvijver en na bocht tot aan de parkeerplaats
Parkeren: Pauze plek 

↓Linksaf: fietspad langs Verlengde Huizingalaan
←Rechtdoor: bij bocht fietspad op naar kanaal, let op STOPPAAL
↑Rechtsaf: fietspad langs Kanaaldijk Zuid, let op PAAL
↓Linksaf: Houtense brug over, route 9
↑Rechtsaf: Kanaaldijk Noord, snelweg onderdoor
↓Linksaf: bij fietsbord het fietspad op
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←Rechtdoor: fietspad helemaal volgen, aan einde rechtsaf naar de Bontstraat
↑Rechtsaf: de Bontstraat
↑Rechtsaf: bij bocht naar Edelweisstraat
←Rechtdoor: voetpaadje op naar Kanaaldijk Noord
↓Linksaf: fietspad lang Kanaaldijk Noord, aan einde opstellen voor de oversteek

Rechtdoor: Nieuwstraat oversteken en rechtsaf de brug over
↓Linksaf: Kanaaldijk Zuid, direct na brug
↓Linksaf: na bocht fietspad op van Kanaaldijk Zuid, let op STOPPAAL, route 72
↓Linksaf: einde fietspad over de Hooidonk brug
←Rechtdoor: Stakenburgstraat, zoveel mogelijk fietspad volgen aan linker kant, 

na kruising rivier oversteken
Rechtsaf: van den Elsenstraat

↓Linksaf: St. Catharinastraat, deze volgen via 2 bochten
↑Rechtsaf: Beemdstraat
↓Linksaf: na twee knikken L-R bij kruising St. Isidorusstraat Beemdstraat volgen
↓Linksaf: Doormanlaan
↓Linksaf: in bocht Dommelpas
←Rechtdoor: brug over naar hertenkamp als er tijd genoeg is, anders direct fietspaadje op
↓ Omdraaien: terug over Dommelpas
↓Linksaf: fietspaadje op en volgen. Als dit erg nat is verderop linksaf naar de Thorbeckelaan en deze volgen
↑Rechtsaf: laatste afslag Thorbeckelaan
↓Linksaf: Piet Heinlaan
↓Linksaf: bij rotonde 1/4 en parallelweg langs Planetenlaan volgen
↓Linksaf: voorbij de Dommel naar Thermae Son

Parkeren: Thermae Son en koffie bereikt
↓Opstellen: aan rechterkant parkeerterrein
↓Linksaf: Parallelweg langs Planetenlaan
↑Rechtsaf: bij rontonde 1/4 naar de Rooijseweg
←Rechtdoor: Rooijseweg volgen, voorbij Wolfswinkel 4e rechts
↑Oppassen: voor bushalte de Rooijseweg oversteken tegenover Libellenlaan
↓Rechtdoor: Libellenlaan, na bocht fietspaadje volgen rond de vijver naar de Keverlaan
↑Rechtsaf: Keverlaan
←Rechtdoor: Bijenlaan oversteken, naar de Honingbij
↑Rechtsaf: Parallelweg langs Bijenlaan, 1e rechts
↓Linksaf: de wijk in naar Donaulaan, 1e pad links
↑Rechtsaf: 2* kruising oversteken en op het einde Ra naar Weserlaan
↓Linksaf: Elbelaan, gaat over in Meijerijlaan bij kruising Peellaan, 

gaat over in Brabantlaan bij kruising Aziëlaan
↑Rechtsaf: Amerikalaan
↓Linksaf: Roerlaan, via fietspad naar stoplichten
←Rechtdoor: Gentiaan oversteken en fietspad volgen tot Muizenberg
↑Rechtsaf: via Links/Rechts Anrooylaan
←Rechtdoor: via Links/Rechts Plesmanlaan
↑Rechtsaf: Plesmalaan na bocht blijven volgen
↑Rechtsaf: Doctor Berlagelaan
←Rechtdoor: Boslaan oversteken naar Sparrenlaan
↑Rechtsaf: Berkenlaan
↑Rechtsaf: Larikslaan
↓Linksaf: fietpad op voor kruising bij Bestseweg/Boslaan
←Rechtdoor: fietspad langs Bestseweg blijven volgen na stoplichten, gaat over in Sonseweg tot afslag Joe Mannweg

Parkeren: Pauze plek op afslag Joe Mannweg
↓Linksaf: fietspad op langs Sonseweg
↓Linksaf: Achterste Kampweg
↑Rechtsaf: Oude Sonsedijk
↓Linksaf: Hogekampenweg, deze volgen tot over de brug
←Rechtdoor: Oversteken naar Speelheideweg
↑Rechtsaf: aan het einde Spingtouw overgaand in Dr. PC. De Brouwerstraat
↑Rechtsaf: Schuin naar Mollerstraat
↓Linksaf: Schuin naar Mr. FBJ. Frenckenstraat
↓Linksaf: Mr. Zwijsenstraat
↑Rechtsaf: doorsteek naar Lidwinahof
↓Linksaf: de Jongestraat
↑Rechtsaf: Achterom

Einde: Raadhuisplein, einde van de route


