"Best om Wheels" route: PMT 1 oktober 2019

Korte route (21,2 km)
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Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097
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op Dorpsplein opstellen in groepen
Raadhuisplein
Kap. JA Heerenstraat
einde weg schuin rechtdoor naar fietspad
einde fietspad rechts
bij Speelheideweg schuin rechtdoor naar fietspad Oude Rijksweg
bij stoplichten rechtdoor W. de Zwijgerstraat oversteken
fietspad blijven volgen tot over de brug Wilhelminakanaal
bij stoplicht oversteken naar Terraweg
weg langs kanaal blijven volgen en fietspad rechtsaf (bij v.h. fietsbrug)
einde fietspad rechtsaf
einde fietspad linksaf en fietspad volgen rond Aquabest
voorbij parkeerplaatsen fietspad links en over het viaduct
einde fietspad rechtsaf
fietspaf blijven volgen en tweemaal Fransebaan oversteken.
bij stoplicht rechtsaf fietspad Marathonloop
bij stoplichten Boschdijk oversteken
bij stoplichten rechtsaf Verzetsheldenlaan
eerste weg links Henk v.d. Broeklaan
vrijwel direct rechts fietspad Rien van Bruggenpad
einde fietspad rechts Cor Gehrelslaan
eerste weg links Haringvliet, slingerende weg rechtdoor blijven volgen
in bocht bij hoogspanningsmast fietspad nemen en rechtsaf slaan

PMT korte route/Lange route
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einde fietspad linksaf Waalstraat en via tunnel over spoor door
fietspad Mispelhoefstraat blijven volgen o.a. langs rotonde rechtdoor
einde fietspad rechtsaf onder viaduct door
fietspad langs Oirschotsedijk rechtdoor blijven volgen
aan rechterkant van de weg ligt PMT (tegenover kazerne)
vanuit PMT rechts richting Oirschot en bij stoplichten rechtsaf
fietspad langs Erica en later Brem blijven volgen
rechtsaf bij rotonde bij Makro
over de brug rechtsaf fietspad
bij kanaal scherp rechtsaf onder brug door
vijfde fietspad rechtsaf Wensheuvel
bij hoogspanningsmast rechtsaf fietspad Heikantweg
einde fietspad rechtsaf langs Heivelden Zuid

Linksaf:

rotonde driekwart rond

Rechtsaf:

tweede fietspad rechtsaf Schutsboomweg

Rechtsaf:

tegenover Ketelbraken fietspad rechts naar Kruisparkweg

Linksaf:

doorrijden tot Prins Bernhardlaan en daar linksaf

Rechtsaf:
Linksaf:
Einde:

rechtsaf Oirschotseweg en over spoor naar Hoofdstraat
voorbij de kerk linksaf de Hoofdstraat
nazit bij FF Anders
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