Best on Wheels tocht naar Odendael (lange route)
Datum: dinsdag 7 juni 2022; lengte: 28,1 kilometer)

Opmerking: bij slecht weer wordt de route ingekort
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Omschrijving
Dorpsplein richting Raadhuisplein verlaten en linksaf
rechtsaf Kap. J.A. Heerenstraat
einde weg rechts en direct links fietspad
Eindhovenseweg
linksaf naar viaduct over de A2
einde fietspad rechtaf
einde fietspad rechtaf naar fietspad Sonseweg
Sonseweg volgen en na het ven linksaf gevaarlijke oversteek!!
einde fietspad rechtsaf Sonniuswijk
weg volgen over A50 en einde weg rechtsaf Rooijseweg
direct linksaf Wolfswinkel
weg volgen over de Dommel en (zand) fietspad Hoogakkerpad
einde weg linksaf Vresselseweg
na 1,5 km linksaf (zand) fietspad Hooibeemdenpad
via bruggetje over de Dommel
einde fietspad rechts (zand) Bakkerspad
einde Bakkerspad Lieshoutseweg oversteken naar Eimbert
in bocht rechtsaf naar fietspad
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Einde:

fietspad volgen bij T splitsing rechtdoor richting A50
langs de Dommel onder A50 door, Randweg oversteken en rechtsaf
over de Dommel en direct links (zand) fietspad Kerkdijk noord
over bruggetje links rond de toren
linksaf Eerschotsestraat
bij rotonde rechtdoor Borchmolendijk en weg volgen
na de kiosk rechtsaf en langs de AH naar Neulstraat
tweede links naar grandcafé in Odendael Pauze
na de pauze linksaf Neulstraat vervolgen en Dommel oversteken
rechtdoor fietspad Klaverpad volgen
na de Dommel links aanhouden en einde pad linksaf Ollandseweg
na 1,5 km bij fietsknooppunt 33 linksaf Bobbenagelweg
einde weg linksaf Liempdseweg
eerste weg rechts Kremselen
door Boskant en weg volgen in bocht naar Donderdonksedijk
eerste weg rechts Ontginningsweg
pad blijven volgen en einde pad Vleutstraat oversteken
weg 2 km volgen en bij rotonde Ringweg oversteken
linksaf naar parallelweg Ringweg
over A2 Oude Rijksweg oversteken en tweemaal rechtsaf
links en daarna rechts aanhouden naarde Hulst
Salderes oversteken naar fietspad Ceder
einde rechts naar Oranjestraat
einde Oranjestraat rechtsaf naar Hoofdstraat
nazit bij FF Anders

