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Als u bij de bakker vertrekt slaat u rechts af
Na 500 meter gaat u bij de drukke kruising gewoon rechtdoor
Na 1,3 km steekt u de Rijnbrug over
Na 1,3 km aan het einde van het fietspad onder aan de Rijnbrug steekt u over en slaat u
linksaf
5. Dan gaat u onder het viaduct door en slaat u gelijk weer linksaf de Hogeweg op
6. Dan gaat u na 300 meter onder het tunneltje door en slaat u gelijk linksaf de Parallelweg
oost op
7. U gaat na 400 meter rechtsaf de zomerdijk op (na 800 meter komt u bij de boerderij De
Ambste daar moet u de dijk nog verder vervolgen)
8. Na 1,2 km slaat u aan het einde van de dijk rechtsaf de Rijnbandijk op
9. Na 200 meter de eerste straat links – Marktstraat
10. Steek de kruising na 800 meter over en vervolg de Marktstraat 1,3 km.
11. Na een halve km gaat u over het spoor rechtdoor en vervolgt u de Marktstraat verder. U
komt over de Betuwelijn en de A15.
12. Ga over het bruggetje van de Linge en sla linksaf de Verlengde Melkdreef op.
13. Na 1,3 km de eerste weg links – loopt parallel aan de snelweg.
14. Na 1,3 km aan het einde van het grindpad rechtsaf
15. Aan het eind, na 500 meter, linksaf de Bonegraafseweg op
16. Bij de rotonde, na 600 meter, links afslaan
17. Volg deze weg 1,6 km. U gaat de A15 over. Voor het spoor links de Parallelweg op,
Opheusden in
18. Na 200 meter rechts het brugje van de Linge over en vervolg de Parallelweg
19. Na 1,4 km de 2de straat rechts het spoor over de Hamsestraat in
20. Na 600 meter de 1ste weg links ´In ‘t Land´ in
21. Na 500 meter links op de Rijnbandijk
22. Na 500 meter eerste weg rechts richting de Veerpont – de Veerweg = 1,5 km
23. Na de pont vervolgt u de weg. Na 1 kilometer gaat u boven aan de dijk linksaf de
Grebbedijk op.
24. Na 500 meter de 1e weg rechts = Afweg
25. Na 1,5 km gaat u op een voorrangsweg rechtsaf = Lawickse Allee
26. Na 700 meter vindt u aan de rechterkant bouwbedrijf Van Swaay. Hier is de mogelijkheid
om te eten.
27. Na de tussenstop steekt u de weg over en gaat linksaf = Lawickse Allee.
28. Na 800 meter gaat u rechtsaf de Zijdvang in.
29. Bij de 1e weg, na 500 meter gaat u links = Weidijk.
30. Na 1,3 km gaat u rechtsaf.
31. Direct daarna gaat u weer rechtsaf = Cuneraweg
32. Na ruim 2 km kunt u onze kerkbouw bezichtigen.

33. Als u het kerkplein verlaat gaat u rechtsaf, daarna vrij snel links het dorp Achterberg in =
Cuneraweg.
34. LET OP!!! Als u de lange route fietst gaat u nu verder bij punt 42,voor de korte route
vervolgd u gewoon punt 35
35. Na 1,6 km gaat u net voor het 2de poortje rechtdoor het onverharde pad op.
36. Aan het einde van het pad slaat u rechtsaf de Zuidelijke Meentsteeg op.
37. Nu kunt u bij de eerste boerderij aan de linkerzijde (huisnummer 5) in het oldtimer
museum kijken.
38. Vervolgens slaat u rechtsaf het erf af.
39. Nu steekt u het spoor over dan gaat u in de bocht rechtsaf en gelijk weer linksaf de
fietstunnel in.
40. U vervolgd nu het fietspad langs de Cuneraweg, dus bij de rotonde rechtdoor.
41. Na 1 km ziet u aan uw rechterzijde het beginpunt en dus het eindpunt van deze route.
Lange route: 44 km
42. Na 200 meter gaat u rechtsaf = Hogesteeg.
43. Na 1 km gaat u linksaf = Weteringsteeg
44. Na 500 meter rechtsaf = Friesesteeg
45. Na 600 meter steekt u de straat over en gaat u het fietspad op.
46. Aan het eind, na 700 meter, rechts.
47. Na 600 meter gaat u links, via het bruggetje de Grift over.
48. Na 700 meter gaat u op de T-splitsing linksaf de Veensteeg op.
49. Na 1,8 km gaat u de 2de straat rechtsaf de Heuvelweg op.
50. Na 350 meter gaat u linksaf de Slagsteeg op.
51. Na 1 km gaat u linksaf de Kraatsweg op.
52. Na 600 meter gaat u op een T-splitsing rechtsaf = Bennekomsekade
53. Na 200 meter gaat u linksaf de Meentweg in.
54. Na 1,3 km linksaf de Meentdijk in.
55. Na 200 meter linksaf de Dragonder op.
56. Aan het einde van deze weg, na 1 km, gaat u linksaf de Wageningselaan op.
57. Na 1.7 km gaat u rechtsaf de Zuidelijke Meentsteeg in.
58. Na 1.7 km kunt u aan de rechterzijde bij huisnummer (5) in het oldtimer museum kijken
59. Vervolgens slaat u rechtsaf het erf af
60. Nu steekt u het spoor over en gaat u vervolgens in de bocht rechtsaf en slaat u gelijk
weer linksaf de fietstunnel in.
61. U vervolgd nu het fietspad langs de Cuneraweg, dus bij de rotonde rechtdoor.
62. Na 1 km ziet u aan uw rechterhand het beginpunt en dus het eindpunt van deze route.

