
UNIEK SPORTEN FIETSTOCHT 33 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 

- Einde weg Fietspad LA, weg oversteken en LA fietspad vervolgen. 
- Eerste weg RA Grebbedijk 

- Kruising RD, vervolg Grebbedijk 

- Voor einde dijk (bij de spiegel) LA, haarspeldbocht naar bededen, 
Wageningse Afweg 

- Einde weg RA weg vervolgen, Wageningse Afweg 

- Kruising RD, oversteken (voorzichtig doorgaande provinciale 
weg!), Zijdvang 

- Einde weg RA, Haarwal 
- Eerste weg LA, Veensteeg en over het water direct RA, 

Kanaalweg 

- Eerste weg LA, Slagsteeg 

- Tweede weg LA, Heuvelweg 

- Einde RA, Veensteeg 

- Eerste weg LA, Werftweg 

- Eerste weg RA, Eemweg. Gaat over in Bennekomsekade 

- Derde weg LA, Meentdijk 



- Eerste weg RA, Dragonderweg 

- Bij verlaten bebouwde kom LA, Spitsbergenweg, gaat over in 
fietspad 

- Kruising RD, fietpad volgen 

- Verkeerslichten RD, fietspad volgen 
- Rotonde tweede afslag, Vijgendam 
- Rotonde tweede afslag, Hoogstraat (winkelgebied) 
- Houd RD aan, Zandstraat 
- Rotonde tweede afslag, Zandstraat, gaat over in Panhuis 
- Verkeerslichten RD en overzijde LA, Rondweg-West 
- Eerste fietspad RA, Verlengde Sportlaan 
- Meteen LA, onder de weg door Sportlaan 
- Tweede fietspad RA, einde route! 


