Best on Wheels tocht naar de Kerk in Oostebeers: lange route
Datum: dinsdag 2 juli 2019; lengte: 31,6 kilometer) Let op: start bij het station
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Omschrijving
vanaf het Stationssplein richting BioBest
achter het station door naar Spoorstraat en fietsdoorsteek
Vincent van Goghstraat
Kruisparkweg
oversteken Prins Bernhardlaan: pas op
einde Kruisparkweg: via doorsteek fietspad
Schutboomweg
Prinses Ireneweg: 2e weg
1e weg: via fietspad Irenetunnel door
einde fietspad: Dr. de Steenhuijsenlaan
Prinsenpad
rotonde 1/4 oversteken
fietspad langs Heivelden-Zuid
fietspad Heikantpad
fietspad blijven volgen tot Wilhelminakanaal: dijkpad
via fietspad langs Wilhelminakanaal tot Miekoeksebrug
Miekoeksebrug over
na Miekoekse brug
fietspad langs kanaal
na jachthaven omhoog naar brug over kanaal
Kempenweg oversteken en links over fietspad
achter benzinestation door en fietspad blijven volgen
bij stoplichten afritten A58 oversteken
fietspad geruime tijd volgen en linksaf bij bordje van Zon internet
einde weg rechtsaf fietspad en circa 5 km volgen
einde fietspad rechtaf Rouwven
einde weg Oostelbeersedijk oversteken naar fietspad en rechtaf

←←↑↑↑←↓↑←↑←↓↓←↑↓↓

Linksaf:
Linksaf:
Rechtsaf:
Rechtdoor:
Linksaf:
Linksaf:
Rechtdoor:
Rechtsaf:
Rechtdoor:
Rechtsaf:
Linksaf:
Rechtdoor:
Rechtsaf:
Rechtsaf:
Rechtsaf:
Rechtdoor:
Rechtdoor:

Einde:

Pauzeplek de Kerk is na 3 km aan de linkerkant van de weg
Kerkstraat vervolgen
einde Kerkstraat voorrangsweg oversteken en rechtsaf fietspad
fietspad 3 km volgen
tegenover manege linksaf Bestseweg
linksaf fietspad Beerseweg
Beerseweg volgen en brug over kanaal nemen
onder viaduct door en rechtsaf fietspad langs kanaal nemen
als maar rechtdoor, onder viaduct door naar Parallelweg
na 3 flats rechtsaf, fietspad richting kanaal nemen en fietspad volgen
langs kanaal en linksaf Heikantweg richting Heivelden nemen
fietspad blijven volgen en Heivelden Zuid oversteken
Dr. Steenhuijslaan en rechtaf fietpad
na Irenetunnel rechtsaf fietspad en direct links Schutsboomweg
fietspad doorsteek naar Kruisparkweg
oversteken Prins Bernhardlaan: pas op
Kruisparkweg gaat over in Spoorstraat naar station
Geen nazit in verband met kermis

