"Best om Wheels" route: de Kruik 6 augustus 2019

Lange route (30.1km)
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Ligtvoet: 0881020120, Welzorg: 0900-0400097
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op Raadhuisplein opstellen in groepen
Richting richting Raadhuisplein
Kap. J.A. Heerenstraat
einde rechts Pater M. Wolffstraat
direct links over fietspad
Oude Rijksweg
Speelheideweg
Oude Rijksweg oversteken, pas op drempels, fietsbrug A2 oversteken
over fietsbrug
einde fietspad rechtsaf
einde fietspad rechtsaf over fietspad langs Sonseweg
alsmaar rechtdoor over A50 richting Son
bij rotonde na A50 rechtsaf Vlinderlaan
einde weg linksaf (ook Vlinderlaan)
weg kruist een fietspad (met plateau)
na kruising met fietspad eerste weg links Dagpauwooglaan
na bocht links Tijmblauwtjelaan
direct na bocht links fietspad, pas op paal!
einde fietspad recht de Bontstraat
weg volgen en einde weg rechtsaf Nieuwstraat
via brug kanaal oversteken
direct na brug linksaf Kanaaldijk Zuid
voorbij jachthaven linksaf fietspad
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bij volgende brug rechtsaf Hooijdonk
fietspad blijven volgen bij doodlopende weg naar watermolen
rechtsaf Hoekstraat richting Nederwetten
Oudetorendreef langs de Oude Toren
tussen boerderijen door en linksaf Kerkhoef
einde Kerkhoef rechtsaf Hoekstraat
naar de Kruik voor de koffie
vanuit de Kruik gezien linksaf verder over de Hoekstraat
rechtsaf Soeterbeekseweg
Soeterbeeksweg ongeveer 3 km volgen over brug van de Dommel
einde weg rechtsaf fietspad Kosmoslaan
rechtsaf fietspad door bos
fietspad alsmaar blijven volgen
einde fietspad rechtsaf Bokt
Bokt volgen tot Driehoek en linksaf slaan
bij rotonde rechtdoor fietspad Ekkersrijt
onder viaduct A50 door
na viaduct rechtsaf naar kanaal
brug over en naar rechts vervolgen
direct linksaf over fietspad naast A50
einde fietspad linksaf fietspad Bestseweg later Sonseweg
Achterste Kampweg, gaat over in Oude Sonsedijk
Hogenkampenweg volgen naar fietsbrug en de Oude Rijksweg
Oude Rijksweg oversteken naar Speelheideweg
J.J. de Vlamstraat
Monseigneur Dr. Th. Goossensstraat
einde weg rechtaf Raadhuisstraat
Raadhuisstraat blijven volgen en bij Politiebureau linksaf
bij de kerk rechtsaf de Hoofdstraat
nazit bij FF Anders
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