
                                        Eikenburg –Heeze – Leenderheide  32 km 
1   Vertrek bij de kerk richting (Hoogstraat) 
2   Verkeerslichten rechtdoor en einde weg rechts 
3   Einde weg links( Ansbalduslaan) en in de bocht links fietspad  
4   Kruising fietspad links en einde fietspad rechts 
5   Eerste en tweede rotonde recht door 
6   Links af( Gestelsestraat) en na het viaduct 1e  weg rechts (Charles Roelslaan) 

7   Bij parkeerplaats rechts aanhouden en einde weg rechts (Theo Koomenlaan) 
8   Aalsterweg een beetje links en rechts oversteken en meteen rechts 
9   Na 100 m links  om Oriental Green House ( Eikenburglaan) 
10 Bij het kruisbeeld( een kruisje maken )en links af 
11 Om het driehoekje heen rechtdoor naar( Roostenlaan) 
12 Links en meteen rechts de (Achterbeekseweg) volgen 
13  2e Fietspad rechts 
14  Bij rotonde rechts oversteken en rechts af 
15  Eerste weg rechts( Cantharellenlaan) en meteen links (Wegedoornlaan) 
16  Bij de splitsing rechts aanhouden en oversteken (Elandgang) 
17  Weg oversteken (Mamoetlaan) en na 100 m rechts fietspad 
18  Einde fietspad rechts aanhouden en fietspad volgen 
19  Bij knooppunt 27 rechts af en bordjes 31 volgen 
20  Einde weg schuin oversteken fietspad( Peregrijn ) 
21  1e weg rechts (Peregrijn) en einde weg voetpad op rijden 
22  1e weg rechts en voor de vijver links en na het hotel links naar boven 
23  Parkeerplaats oversteken en rechts (Zwembadweg) 
24 Splitsing rechts aanhouden 
25 Einde weg rechts (Jan Rassensweg) 
               Pauze bij Cafe Vermijl 
26  Vertrek rechts en fietspad blijven volgen  
27  Einde Fietspad bij paddenstoel 21314 links en bij  T kruising rechts  
28  Viaduct over rechtdoor fietspad en bij t kruising links  
29  Leenderweg oversteken en rechts fietspad na 80 m links fietspad 
30  Einde T kruising fietspad rechts en dan einde fietspad rechts (Zeelberg) 
31  De Vest oversteken en kruising (Kennedylaan) links 
32  Einde weg rechts aanhouden (den Haas) naar verkeerslichten 
33  Verkeerslichten oversteken (De Smelen) 
34  Verkeerslichten oversteken (Aalsterweg) neem het fietspad (Waalre) 
35  Kruising fietspad links en (Heikantstraat) oversteken naar het (Loon) 
                                   Einde route 
 


