
DAF Eindhoven, Geldrop en de 

Strabrechtse Heide 

Lengte: 50,41 km 

Duur: 3 uur en 30 minuten 

Carlton De Brug Arkweg 3, Mierlo 

84  start 

83  afstand: 2.05 km 

37  afstand: 0.98 km 

32  afstand: 3.39 km 

92  afstand: 4.73 km 

91  afstand: 4.24 km 

20  afstand: 1.51 km 

95  afstand: 0.83 km 

96  afstand: 2.75 km 

 

88  afstand: 1.80 km 

63  afstand: 1.44 km 

87  afstand: 1.51 km 

86  afstand: 1.87 km 

38  afstand: 2.41 km 

30  afstand: 3.69 km 

85  afstand: 1.69 km 

77  afstand: 0.44 km 

75  afstand: 1.84 km 

68  afstand: 0.65 km 

82  afstand: 4.50 km 

47  afstand: 2.42 km 

01  afstand: 4.29 km 

84  afstand: 1.37 km 

  



Fiets op Eikenwal in westelijke 
richting (fietsknoopnummer 84) 
Ga na 230 m rechtdoor fietspad op 
Ga na 590 m rechtdoor Geldropse 
Ventweg op 
Ga na 110 m rechtdoor Kaldersedijk op 
Ga na 140 m rechtdoor fietspad op 
Ga na 910 m (fietsknoopnummer 
83)rechtdoor Broekstraat op 
Fiets op Broekstraat in westelijke richting 
Volg Broekstraat na 10 m(fietsknoopnummer 
83) linksaf 
Ga na 5 m rechtdoor straat op 
Ga na 25 m schuin links Burgemeester 
Termeerstraat op 
Ga na 85 m rechtsaf Luchen op 
U passeert fietsknoopnummer 37 
Ga na 660 m (fietsknoopnummer 
37)rechtdoor Sint Catharinaweg op 
Fiets op Sint Catharinaweg in zuidelijke 
richting (fietsknoopnummer 37) 
Ga na 490 m linksaf Geldropsewegop 
Ga na 80 m schuin rechts fietspad op 
Volg fietspad na 25 m rechtsaf 
Volg fietspad na 45 m linksaf 
Ga na 25 m schuin links Burgemeester 
Verheugtstraat op 
Ga na 470 m schuin rechts Dorpsstraat op 
Ga na 680 m rechtdoor Marktstraat op 
Ga na 510 m schuin rechts fietspad op 
Volg fietspad na 50 m rechtsaf 
U passeert fietsknoopnummer 32 
Ga na 400 m (fietsknoopnummer 
32)linksaf Loeswijk op 
Ga na 5 m (fietsknoopnummer 
32)rechtdoor fietspad op 
Volg fietspad na 5 m rechtsaf 
Fiets op fietspad in westelijke richting 
Volg fietspad na 0 m(fietsknoopnummer 
32) linksaf 
Ga na 5 m (fietsknoopnummer 
32)rechtdoor Loeswijk op 
Ga na 5 m linksaf fietspad op 
Ga na 1 km rechtsaf Winkelstraat op 
Fiets op Winkelstraat in zuidelijke richting 
Ga na 370 m rechtdoor Gebergte op 
Ga na 410 m rechtsaf fietspad op 
U passeert fietsknoopnummer 92 
U passeert fietsknoopnummer 92 
Ga na 270 m rechtdoor pad op 
Fiets op pad in noordelijke richting 
Ga na 5 m scherp rechts fietspad op 

Ga na 1 km rechtdoor Steemertseweg op 
Ga na 50 m rechtdoor van Dongenstraat op 
Ga na 180 m (fietsknoopnummer 91)schuin 
links Somerenseweg op 
U passeert fietsknoopnummer 91 
U passeert fietsknoopnummer 91 
Ga na 340 m linksaf Schuttersstraat op 
Fiets op Schuttersstraat in westelijke richting 
Ga na 5 m (fietsknoopnummer 
91)rechtdoor Groenstraat op 
Ga na 450 m linksaf Heieind op 
Ga na 90 m rechtdoor Meervensedijk op 
U passeert fietsknoopnummer 20 
Fiets op Meervensedijk in westelijke richting 
Ga na 290 m schuin links Bussersdijk op 
U passeert fietsknoopnummer 95 
U passeert fietsknoopnummer 95 
Fiets op Bussersdijk in noordelijke richting 
Ga na 5 m terug fietspad op 
Volg fietspad na 430 m rechtsaf 
Volg fietspad na 1000 m terug 
U passeert fietsknoopnummer 96 
Volg fietspad na 1 km linksaf 
Fiets op fietspad in westelijke richting 
U passeert fietsknoopnummer 88 
Fiets op fietspad in westelijke richting 
U passeert fietsknoopnummer 63 
Volg fietspad na 1 km(fietsknoopnummer 
62) linksaf 
Fiets op fietspad in noordelijke 
richting (fietsknoopnummer 62) 
Ga na 1 km (fietsknoopnummer 
87)rechtdoor straat op 
Fiets op straat in oostelijke richting 
Ga na 5 m rechtdoor Heezerweg op 
Ga na 1 km linksaf Aardborstweg op 
Ga na 85 m (fietsknoopnummer 86)schuin 
links fietspad op 
Fiets op fietspad in westelijke richting 
U passeert fietsknoopnummer 86 
Volg fietspad na 540 m terug 
Ga na 910 m rechtdoor Aardborstweg op 
Ga na 120 m rechtsaf Rederijklaan op 
U passeert fietsknoopnummer 38 
U passeert fietsknoopnummer 38 
Ga na 870 m linksaf fietspad op 
Fiets op fietspad in westelijke 
richting(fietsknoopnummer 38) 
Ga na 720 m rechtdoor Mierloseweg op 
Ga na 290 m rechtdoor fietspad op 
U passeert fietsknoopnummer 30 



Volg fietspad na 830 m(fietsknoopnummer 
30) linksaf 
Fiets op fietspad in noordelijke 
richting (fietsknoopnummer 30) 
Volg fietspad na 190 m terug 
Volg fietspad na 120 m rechtsaf 
Volg fietspad na 90 m linksaf 
Volg fietspad na 25 m terug 
Ga na 30 m schuin rechts Rietstraat op 
Ga na 140 m rechtsaf Beemdstraat op 
Ga na 210 m rechtsaf fietspad op 
Ga na 340 m schuin rechts Elsbroekpad op 
U passeert fietsknoopnummer 85 
Fiets op Elsbroekpad in westelijke richting 
Ga na 5 m rechtsaf Hulst op 
U passeert fietsknoopnummer 77 
U passeert fietsknoopnummer 77 
Ga na 410 m (fietsknoopnummer 
77)rechtdoor Hulsterbrug op 
Ga na 20 m (fietsknoopnummer 
77)rechtdoor Hulst op 
Fiets op Hulst in noordelijke 
richting(fietsknoopnummer 77) 
Ga na 450 m schuin rechts Zeggenweg op 
Ga na 640 m schuin rechts Schuurstraat op 
Ga na 440 m schuin rechts Collseweg op 
U passeert fietsknoopnummer 75 
Fiets op Collseweg in oostelijke 
richting (fietsknoopnummer 75) 
U passeert fietsknoopnummer 68 
Fiets op Collseweg in oostelijke 
richting (fietsknoopnummer 68) 
Ga na 300 m rechtdoor fietspad op 
Volg fietspad na 190 m linksaf 
Ga na 110 m rechtdoor De Huufkes op 
Ga na 150 m schuin links De Tienden op 
Ga na 45 m schuin rechts Langhei op 
Ga na 85 m schuin rechts fietspad op 
Ga na 70 m rechtdoor Langhei op 
Volg Langhei na 140 m terug 
Ga na 340 m rechtdoor fietspad op 
Ga na 1 km schuin rechts Heiderschoor op 
Volg Heiderschoor na 150 m linksaf 
U passeert fietsknoopnummer 82 
Ga na 860 m rechtsaf Broekstraat op 
Fiets op Broekstraat in noordelijke richting 
U passeert fietsknoopnummer 82 
Ga na 610 m rechtsaf Abendonk op 
Ga na 340 m schuin rechts fietspad op 
Volg fietspad na 20 m linksaf 
Volg fietspad na 35 m rechtsaf 
Volg fietspad na 25 m linksaf 

Ga na 990 m terug Nuenensedijk op 
Ga na 100 m (fietsknoopnummer 47)schuin 
links Medevoort op 
Fiets op Medevoort in oostelijke 
richting (fietsknoopnummer 47) 
Ga na 210 m rechtsaf fietspad op 
Volg fietspad na 580 m rechtsaf 
Volg fietspad na 140 m linksaf 
Ga na 100 m linksaf Broederwal op 
Fiets op Broederwal in zuidelijke richting 
Ga na 75 m linksaf Stepekolk-Oost op 
Ga na 65 m rechtsaf Balsbeemden op 
Ga na 10 m linksaf Stepekolk-Oost op 
Fiets op Stepekolk-Oost in oostelijke richting 
Ga na 110 m schuin links fietspad op 
Volg fietspad na 10 m linksaf 
Volg fietspad na 270 m terug 
Volg fietspad na 140 m linksaf 
Ga na 100 m rechtsaf Broederwal op 
Ga na 140 m linksaf Herselsestraat op 
Ga na 70 m linksaf Statenlaan op 
Ga na 15 m rechtsaf Herselsestraat op 
Fiets op Herselsestraat in zuidelijke richting 
Ga na 25 m schuin rechts De Plaetse op 
Ga na 120 m rechtsaf Laan door de Veste op 
Fiets op Laan door de Veste in oostelijke 
richting 
Ga na 15 m rechtsaf De Plaetse op 
Ga na 130 m schuin rechts Biezenlaan op 
Volg Biezenlaan na 75 m rechtsaf 
Volg Biezenlaan na 40 m rechtsaf 
Ga na 150 m linksaf fietspad op 
Fiets op fietspad in oostelijke richting 
Volg fietspad na 660 m rechtsaf 
Ga na 130 m schuin rechts Brand op 
Ga na 190 m linksaf Schutsboom op 
Ga na 150 m rechtsaf Baudevoort op 
U passeert fietsknoopnummer 1 
Fiets op Baudevoort in noordelijke richting 
Ga na 30 m rechtsaf fietspad op 
Volg fietspad na 480 m linksaf 
Volg fietspad na 40 m rechtsaf 
Volg fietspad na 40 m rechtsaf 
Ga na 50 m linksaf fietspad (parallel aan 
Kromme Haagdijk) op 
Ga na 10 m rechtdoor Kromme Haagdijk op 
U passeert fietsknoopnummer 84 
 


