
Start: op Stationsplein bij 't Trefpunt opstellen in groepen
↑2* Rechtsaf: Rond het stationsgebouw
←Rechtdoor: langs fietsenstalling
↓Linksaf: Spoorstraat
↑2* Rechtsaf: via fietsdoorsteek naar Vincent van Goghstraat
↓Linksaf: Kruisparkweg
←Rechtdoor: Oversteken bij de Bernhardlaan: pas op
←Rechtdoor: Kruisparkweg vervolgen
↓Linksaf: via fietsdoorsteek naar Schutboomweg
↑Rechtsaf: fietspad langs de Ringweg
↓Linksaf: 3/4 rotonde
↑Rechtsaf: direct fietspad op langs de Ringweg
↑Rechtsaf: Zessprong
↑Rechtsaf: 1/2 rotonde naar Broekweg
←Rechtdoor: Broekstraat volgen tot Mosselaarweg
↓Linksaf: Mosselaarweg, deze blijven volgen
←Rechtdoor: bij kruising Lieringsedijk/Piekenhoek naar Mortelsgraaf
←Rechtdoor: bij kruising Liempdsedijk/Pallande naar De Fransman
←Rechtdoor: de Fransman volgen tot aan de Oude Grindweg
↑Rechtsaf: fietspad op langs de Oude Grintweg
←Rechtdoor: Oude Grintweg volgen tot Steenrijt
↓Linksaf: Steenrijt: pas op, eerst de Oude Grindweg oversteken
←Rechtdoor: Steenrijt volgen tot kruising Nieuwedijk (bij de Rode Haktol)
←Rechtdoor: Logtsebaan

"Best om Wheels" route: de Stroom 2016 (24.5km) korte route
Datum: 5 juli 2016, bij slecht weer wordt de route ingekort.

Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097



↓Linksaf: Vóór de Beerze: Achtbundersedijk
↑Rechtsaf: Brandbeemdseweg
↑Rechtsaf: Broekstraat

Parkeren: Op parkeerterrein van de Stroom voor de koffie
↑Rechtsaf: Terug over de Broekstraat
←Rechtdoor: Broekstraat volgen tot Nieuwedijk, links aanhouden
↑Rechtsaf: Pandgat bij voorrangskruising met de Bremsteeg
←Rechtdoor: Het Ven
↑Rechtsaf: Krukkerd
↓Linksaf: Polsdonken, gaat over in Hedel
←Rechtdoor: Bij kruising met Gijzeleer/Hedel: Peperstraat volgen tot Oude Grindweg
↑Rechtsaf: eerst de Oude Grindweg oversteken: pas op, daarna fietspad op
↓Linksaf: 1/4 rotonde, daarna fietspad op van de Kempenweg
↓Linksaf: voor de bocht in de Kempenweg fietspad op
↑Rechtsaf: bij einde fietspad Notel en direct weer linksaf fietspad op: Heezenpad

hier pauze plek
↑Rechtsaf: aan het einde fietspad naar Straten
↓Linksaf: bij driehoekplein naar De Bollen
↓Linksaf: Sint Antoniusweg
←Rechtdoor: wordt Kapelweg
←Rechtdoor: Kapelweg volgen tot de Zessprong
←Rechtdoor: Zesprong volgen tot fietspad van de Ringweg
↑Rechtsaf: fietspad op tot aan de rotonde
↓Linksaf: rotonde 3/4 nemen naar de Oirschotseweg
↑Rechtsaf: Schutsboomweg
↓Linksaf: via fietsdoorsteek naar de Kruisparkweg
←Rechtdoor: Oversteken bij de Bernhardlaan: pas op
←Rechtdoor: Kruisparkweg volgen tot aan station, einde rit


