Best on Wheels: tocht Philips Fruittuinen, lange route: 26.5km
Datum: 3 september 2018, bij slecht weer wordt de route ingekort.
Bij route problemen: Frans Bergen: 06-10982665 of Ina Schottert: 06-14679493
Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097

Rechtsaf:

omschrijving
opstellen op het Dorpsplein
Raadhuisplein

Linksaf:

Raadhuisstraat

Rechtsaf:

Molenwei gaat over in Molenstraat

Linksaf:

aan einde oversteken en het fietspad op en vervolgens linksaf Stationsstraat

Rechtsaf:

Bij rotonde Willem de Zwijgerweg: Stationsstraat oversteken

Linksaf:

Bij dezelfde rotonde de Willem de Zwijgerweg oversteken

Rechtsaf:

fietspad over Spoortunnel

Linksaf:

einde fietspad linksaf Karel Doormanlaan, links aanhouden en fietspad op

Rechtsaf:

na speelveldje (nabij hoogspanningsmast bij verkeerszuil): de Johannes Verleunstraat

Rechtsaf:

bij bord Doodlopende weg naar de Jan Wildschutstraat

Rechtsaf:

St. Jozefstraat, volgen tot Kon. Julianaweg

Linksaf:

Kon. Julianaweg oversteken en het fietspad nemen

Linksaf:

einde fietspad en daarna rechtsaf Batabrug over

Rechtsaf:

Na verkeerslichten over fietspad

Linksaf:

fietspad volgen tot Beatrixkanaal en vóór het kanaal fietspad op: Welschapspad

richting

↑
↑↓↑↓↑↓↑↓↑↑↑↓↓↑↓←↓←↑↓↑

Start:

Rechtdoor: fietspad volgen tot Oirschotsedijk, links omhoog en rechtsaf over Beatrixkanaal
Linksaf:

bij verkeerslichten Oirschotsedijk oversteken

Rechtdoor: fietspad Spottersweg volgen, Landsardseweg oversteken
Rechtsaf:

Rustplek bij Spottersveld

Linksaf:

bij einde fietspad na bord Eindhoven: Pas op achterfietsers helpen

Rechtsaf:

na de Landsardbrug Vensedijk ( over de weg, niet het fiets/voet pad)

↑
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Rechtdoor: Vensedijk alsmaar volgen tot bord "Slechte bermen", dan pas rechtsaf fietspad op. Eerder fietspad

negeren

Rechtdoor: fietspad langs golfbaan + Welschapsedijk volgen, bij de haven rode fietspad op
Linksaf:

na viaduct A2 oversteken en direct linksaf fietspad op

Rechtdoor: fietspad langs park blijven volgen, rechtdoor onder viaduct Tilburgseweg, naar Elburglaan, langs

Scouting St. Rafaël, route 91

Rechtdoor: Elburglaan volgen (let op: bij nieuwbouw links / rechts knik), route 91
Rechtdoor: bij bord afgesloten weg, steeds route 91.
Linksaf:

bij kruising "oude" Oirschotsedijk, nieuwe "auto te gast" fietspad op, route 03

Rechtsaf:

bij bord Landwinkel, Philips Fruittuinen

Rechtdoor: bij einde fietspad, langs de Philips fruittuinen, route 01

↓←↑←←↓←←↑↓↓←←↓←↓↑↓←↑←↑↓↓↑↓↑↓↑

Koffie:
Linksaf:

bij Philips Fruittuinen
bij rotonde Achtseweg Zuid, route 01

Rechtdoor: fietspad blijven langs Achtseweg Zuid volgen naar stoplichten, route 01
Rechtsaf:

bij stoplichten, Achtseweg Zuid oversteken en langs Anthony Fokkerweg, route 01

Rechtdoor: op fietspad onder Spoorwegtunnel naar de Boschdijk
Rechtdoor: bij stoplichten Boschdijk oversteken naar de Marathonloop
Linksaf:

bij 2e stoplicht de Marathonloop oversteken (bij sportvelden)

Rechtdoor: fietspad hele tijd (volg bordjes fietsroute LF7b)
Rechtdoor: Fransebaan oversteken en fietspad volgen
Rechtsaf:

bij einde fietspad de brug over

Linksaf:

fietspad volgen

Linksaf:

over viaduct A50 en bij einde fietspad Ekkersweijer oversteken en linksaf op fietspad rond visvijver

Rechtdoor: bochten volgen naar fietspad langs de Verlengde Huizingalaan
Rechtdoor: bij bocht fietspad op naar kanaal
Linksaf:

fietspad langs kanaal

Rechtdoor: Terraweg volgen en rechtsaf over fietsbrug kanaal
Linksaf:

N.C.B. weg op fietspad

Rechtsaf:

vóór viaduct A2 Boslaan Zuid

Linksaf:

fietspad over viaduct A2

Rechtdoor: Oude Rijksweg oversteken naar Speelheideweg: Pas op achterfietsers helpen
Rechtsaf:

de Springtouw

Rechtdoor: Dr. P.C. de Brouwerstraat

schuinrechts Dr. H. Mollerstraat
Schuinlinks Mgr. FBJ. Frenckenstraat
Linksaf:

Mgr. Zwijsenstraat

Rechtsaf:

fietspad Lidwinahof

Linksaf:

de Jongestraat

Rechtsaf:

Achterom

Linksaf:

Raadhuisplein

Rechtsaf:

via Dorpsplein naar de Hoofdstraat
nazit bij FF Anders

