
Routes tweede dinsdag van de maand 

6 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1839047&key=MRAAC4dYhJvqA 
Vanuit kantine rechtsaf naar rotonde, Pegbroekenlaan langs oude baan, rechtsaf Locht richting 

Kempenbaan en bij stoplichten linksaf, bij rotonde rechtdoor (oversteken naar rechterkant van de weg) 

en na ongeveer 100 schuin rechts af Heiberg, aan einde straat links af Run, Kempenbaan oversteken, 

langs brandweer, rotonde recht oversteken en via Frans Bekerstraat met de bocht mee naar links, 

Europalaan, einde rechtsaf langs Abdijtuinen, bij doorgaande weg direct links af Kapteijnlaan in, blijven 

volgen wordt Planetenlaan, Jupiter links af, Sondervick links af en bij stoplichten oversteken en via 

fietspad naar de kantine.  

   

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1839047&key=MRAAC4dYhJvqA


Routes tweede dinsdag van de maandag 

8 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3328053 

Naar Coppelmans en hier rechtdoor naar de Abdijtuinen. Hier linksaf naar de Sterrenlaan. Bij de 
Bossebaan rechtsaf en volg de doorgaande weg om het City centrum heen. Bij de Heerbaan linksaf en 
doorlopen tot aan de kinderboerderij. Hier linksaf naar het Sondervick. Bij Coppelmans rechtsaf om naar 
de baan terug te gaan. 
 

 
  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3328053


Routes tweede dinsdag van de maand 

10 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395895 
Vertrek naar Grote Kerkpad en op de Knegselseweg rechtsaf. Doorlopen tot in Knegsel (Het Groen) en 
linksaf naar de Steenselseweg  Knegselseweg. In Steensel bij de rotonde naar links (Eindhovenseweg 
 Locht). Bij verkeerslichten linksaf om op de Locht te blijven. Linksaf bij Pegbroekenlaan, bij rotonde 
rechtdoor terug naar de baan. 
 

  

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2395895


Routes tweede dinsdag van de maand 

12 km 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1625124 
Naar Coppelmans en linksaf Sondervick tot rotonde bij Heerbaan. Hier rechtsaf en bij tweede rotonde 
linksaf (Smelen Traverse). Bij rotonde linksaf naar de Meerhovendreef. Bij volgende rotonde 
rechtdoor, bocht naar links volgen naar Oersebaan. Bij rotonde naar links (Vooraard  Heieindweg). Op 
kruising linksaf (Heikantsebaan) en eerste rechts (Berkt). Weg volgen (wordt Platanenlaan), bij rotonde 
met Heerbaan rechtdoor naar Sondervick. Bij Coppelmans rechtsaf terug naar de baan.  
 

 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1625124

