
Omschrijving
↑Rechtsaf: vanaf het Raadhuisplein 
↓Linksaf: Raadhuisstraat
↑Rechtsaf: Molenwei / Molenstraat
↑Rechtsaf: Parkeerterrein op naar uitgang achterin
↑Rechtsaf: Hekje door naar station
↓Linksaf: voor het  station
↓Linksaf: na fietsenatalling, klein stukje Spoorstraat
↑Rechtsaf: door fietsdoorsteek naar de Vincent van Goghstraat
↑Rechtsaf: Vincent van Goghstraat
↓Linksaf: Kruisparkweg
←Rechtdoor: oversteken Prins Bernhardlaan: pas op
←Rechtdoor: tot einde Kruisparkweg: via doorsteek fietspad naar Schutboomweg
↓Linksaf: Schutboomweg
↓Linksaf: Prinses Ireneweg: 2e weg
↑Rechtsaf: 1e weg: via fietspad Irenetunnel door
↓Linksaf: einde fietspad: Dr. de Steenhuijsenlaan
↓Linksaf: Prinsenpad
←Rechtdoor: rotonde 1/4 oversteken
↑Rechtsaf: fietspad langs Heivelden-Zuid
↓Linksaf: fietspad Heikantpad
←Rechtdoor: fietspad blijven volgen tot Wilhelminakanaal
↑Rechtsaf: via fietspad langs Wilhelminakanaal: Dijkpad
↓Linksaf: Miekoeksebrug over
↑Rechtsaf: en direct linksaf: de Kriekampen
↑Rechtsaf: weg volgen tot Eindhovensedijk
←Rechtdoor: oversteken Eindhovensedijk: pas op
↑Rechtsaf: op fietspad lang Eindhovensedijk
←Rechtdoor: viaduct onderdoor en steeds rechtdoor tot einde Eindhovensedijk
↓Linksaf: naar fietspad: Eikenbussel
↓Linksaf: einde fietspad daarna direct rechtsaf: Eikenbussel volgen
↑Rechtsaf: bij T-kruising daarna linksaf Koningshof
↑Rechtsaf: Drieterskuil en direct linksaf weer Koningshof
↑Rechtsaf: weg volgen tot kanaal, daar linksaf: Moorland

Best on Wheels tocht naar de Heilige Eik: lange route

Datum: dinsdag 3 mei 2016;  lengte: 31.2 kilometer)

Richting



↓Linksaf: viaduct A58 onderdoor en dan linksaf: Beerseweg
↑Rechtsaf: Beerseweg
←Rechtdoor: fietspad langs N395
↑Rechtsaf: Esperenweg
↑Rechtsaf: Groenewoudsedijk
←Rechtdoor: bij kruising Fransebaan Groenewoudsedijk volgen
←Rechtdoor: bij brug Groenewoudsedijk: route 8
↑Rechtsaf: Groenewoud: route 8
↓Linksaf: Proosbroekweg
←Rechtdoor: Gebied Heilige Eik
↓ Terug: over Proosbroekweg, deze volgen tot de Nachtigaal

Pauze Koffie drinken bij de Nachtigaal
↓Linksaf: Proosbroekweg
↑Rechtsaf: Groenewoud
←Rechtdoor: viaduct A58 over, nog steeds Groenewoud
←Rechtdoor: via Lubberstraat
↑Rechtsaf: 1e weg: Mousten
↑Rechtsaf: bij kruising: Lieveld
←Rechtdoor: Lieveld aanhouden
↑Rechtsaf: bij splitsing, nog steeds Lieveld
↑Rechtsaf: bij splitsing: Boterwijksestraat
↓Linksaf: fietspad op: pas op paaltje
↑Rechtsaf: bij einde fietspad: Leeuwerikstraat
↓Linksaf: Nieuwstraat
↓Linksaf: Spoordonkseweg, deze volgen tot aan de Kempenweg
↑Rechtsaf: fietspad op langs de Kempenweg
↓Linksaf: 3/4 rotonde bij de Oude Grintweg
↑Rechtsaf: fietspad langs de Kempenweg tot bocht en vóór einde fietspad
↓Linksaf: bij paaltje het fietspad op, deze volgen tot aan de Notel
↑Rechtsaf: en direct linksaf fietspad op: Heezenpad
↑Rechtsaf: einde fietspad: Straten
↓Linksaf: via de Bollen, daarna linksaf naar Sint Anthonius weg
←Rechtdoor: wordt Kapelweg, deze steeds volgen
←Rechtdoor: bij Zessprong: Zessprong
↑Rechtsaf: fietspad langs Ringweg
↓Linksaf: rotonde 3/4 
↑Rechtsaf: fietspad langs Ringweg
↓Linksaf: Schutboomweg
↑Rechtsaf: via doorsteek naar de Kruisparkweg
←Rechtdoor: Prins Bernhardlaan oversteken: pas op
←Rechtdoor: Kruisparkweg
↑Rechtsaf: Vincent van Goghstraat
↓Linksaf: via doorsteek rechtsaf naar de Spoorstraat
↑Rechtsaf: Spoorstraat
↓Linksaf: via doorsteek naar de Molenstraat
↓Linksaf: Nazarethstraat
←Rechtdoor: ingang Boterhoek

Einde: nazit bij Il Quisto


