
ROUTEBESCHRIJVING FIETSTOCHT 26 KILOMETER  
 

- Verlaat het parkeerterrein aan de zijkant, Rondweg West 
- Sla op het fietspad LA 
- steek bij het stoplicht rechts de Rondweg West over en ga LA 
- over het spoor gelijk het fietspad RA 
- aan het einde van het fietspad de weg oversteken naar de 

Dichterslaan 
- neem het eerste fietspad LA en je rijdt dit fietspad helemaal uit tot 

je in het bos bent 
- einde fietspad LA en rijdt deze weg uit tot het stoplicht 
- Ga RA en na 100 meter RA de Veenendaalse Straatweg 
- Steek na ongeveer 200 meter de weg over (drukke weg, dus 

voorzichtig) en neem de Oudeveensegrindweg 
- Rijdt deze weg tot het einde (halverwege een drinkpauze bij 

Kwintelooyen) 
- Ga LA de Geertesteeg op 
- Bij de rotonde het fietspad links aanhouden en onder de tunnel 

door 
- Einde fietspad 20 meter naar rechts en dan RA de Cuneraweg 
- Eerstvolgende bocht LA ‘Achter de Lijn’ 
- Tunnel onder het spoor door en RA, deze weg gaat over in de 

Cuneraweg 
- Volg de Cuneraweg door Achterberg 
- Bij verlaten Achterberg T-splitsing LA Cuneraweg 
- Voorbij landhuis ‘Heimerstein’ het fietspad LA 
- Blijf het fietspad langs het Valleikanaal (de Grift) volgen tot het 

einde (u steekt onderweg 2x een weg over) 
- Ga RA over het bruggetje de Dragonderweg 
- Eerste weg LA de Meentdijk 
- Blijf de weg volgen, deze gaat over in Gelders Benedeneind 
- Blijf het fietspad langs de Grift volgen tot de rotonde  
- Ga RA op de rotonde en neem de 3e afslag, Raadhuisstraat  
- Steek bij het eerste stoplicht recht over en vervolg de 

Raadhuisstraat  
- Bij het volgende stoplicht RA, de Kerkewijk   
- Na 180 meter LA, het fietspad op  
- Volg het fietspad onder het tunneltje door en over de brug  

RA, de Kanaalweg  
- De Kanaalweg gaat over in de Sportlaan  
- Na 300 meter bent u gearriveerd!!  


