1. U verlaat het erf rechtsaf en u gaat na 50m met de bocht naar rechts de Cuneraweg op.
2. Na 1.3 km is er een stoppunt. Hier kunt u aan uw rechterhand bij de geitenboerderij van
fam. Van Dijk kijken. (Cuneraweg 168)
3. Daarna vervolgt u de weg en gaat u in de bocht rechtdoor de onverharde weg op. Let op!
Hier staat een bord doodlopend maar u kunt hier gewoon in.
4. Aan het einde van deze onverharde weg gaat u linksaf.
5. Nu gaat u het spoor over en slaat u in de bocht rechtsaf de parallelweg op = Cuneraweg.
Daarna gaat u direct weer linksaf de fietstunnel in.
6. Bij de rotonde rechtsaf - richting Rhenen West.
7. Na 200 m linksaf - de Bovenweg.
8. Na 1 km, aan het eind rechtsaf = Lijnweg
9. Twee keer bij de verkeerslichten rechtdoor.
10. Dan gaat u over de Rijnbrug en slaat u aan het einde van het fietspad rechtsaf de Hogeweg
op.
11. Na 850 m gaat u rechtsaf de Vicarieweg op.
12. Na 1.1 km gaat u de eerste rechts, de Remsestraat in.
13. Nu krijgt u aan uw linkerzijde een rustpunt. Hier kunt u een appel nuttigen.
14. Na dit rustpunt gaat u terug naar de T-splitsing.
15. Nu slaat u op de T-splitsing rechtsaf en vervolgt u de Remsestraat.
16. Na 500 meter gaat u rechtsaf de Drosseweg op. Deze wordt halverwege Waaiweg.
17. Na 1.8 km gaat u aan het eind, boven aan de dijk, linksaf de Rijndijk op.
18. Na 200 meter gaat u rechtsaf de dijk af, de Beemdsestraat op. Deze wordt Brinkstraat. U rijdt
nu Lienden in.
19. Bij de T-splitsing houdt u nu links aan.
20. Na 250 m, bij een pleintje, rechtsaf richting de sportvelden.
21. Daarna gelijk weer rechtsaf de Molenstraat in.
22. Nu is er aan uw linkerhand een stoppunt. U kunt hier de molen bezichtigen.
23. U vervolgt de weg (Molenstraat) 1 km en u gaat met de bocht naar links =
Lienderveldsestraat.
24. Aan het eind slaat u rechtsaf de Dr. Guepinlaan op.
25. Nu slaat u voor de oude Hervormde kerk linksaf. Hier is een stoppunt en kunt u de oude kerk
bezichtigen.
26. U vervolgt de weg.
27. Na 400 meter slaat u linksaf en steekt u het kruispunt over de Ooievaar in.
28. Na 300 meter gaat u naar links en vervolgt u de Ooievaar.
29. Na 800 meter steekt u schuin links over de Achterstraat op.
30. Na 450 meter slaat u rechtsaf de Langeindsestraat in.
31. Na 800 meter gaat u linksaf de Groenejagerstraat op.
32. Na 300 meter gaat u rechtsaf de Zijveling op.
33. Dan gaat u na 150 meter de eerste links de Zandkuilweg op.
34. Na 250 m is aan uw linkerhand de eetstop met laadpunten voor elektrische fietsen!
35. LET OP!!! Als u de lange route fietst, gaat u nu verder bij punt 56. Voor de korte route
vervolgt u gewoon punt 36.
36. Na het eten verlaat u het erf linksaf.
37. Na 300 meter slaat u rechtsaf en gaat u daarna direct linksaf de Muiskampweg op.

38. Na 300 meter gaat u aan het einde linksaf het fietspad op, langs de Vogelenzangseweg.
39. Na 600 meter rechtsaf de J. van der Leeweg op.
40. Aan het einde na 1.7 km linksaf, de Veldstraat op.
41. Na 350 meter kruising oversteken de Veldstraat op.
42. Aan het einde gaat u rechtsaf de Burgemeester Houtkoperweg op.
43. Na 200 meter, direct voorbij het speeltuintje, linksaf. (De kinderen kunnen hier eventueel
spelen.)
44. Dan gaat u boven aan de dijk rechtsaf.
45. Na 100 m linksaf de Hoge Dijkseweg af.
46. Na 700 meter linksaf.
47. Aan het einde rechtsaf, de Hogeweg op.
48. Direct na het viaduct, na 1.6 km, linksaf de Hogeweg op.
49. Direct na het tunneltje linksaf omhoog richting Rhenen.
50. U steekt nu de brug weer over.
51. Direct over de brug slaat u voor het verkeerslicht rechtsaf en daarna direct weer rechtsaf de
Zwarteweg af.
52. U fietst nu naar beneden en u gaat op de T-splitsing linksaf de Cuneralaan op.
53. Deze weg gaat over in een schelpenfietspad.
54. Nu fietst u tot aan het einde van dit pad en steekt u de kruising over en slaat u linksaf, om
vervolgens gelijk weer rechtsaf de Cuneraweg op te gaan.
55. Na 2 km heeft u aan uw rechterzijde het eindpunt en de markt bereikt.
LANGE ROUTE
56. Na het eten verlaat u het erf rechtsaf.
57. Aan het einde slaat u na 350 m weer rechtsaf de Zijveling op.
58. Na 150 meter slaat u linksaf de Groenejagerstraat op.
59. Na 500 meter in de bocht rechts aanhouden.
60. Aan het einde slaat u rechtaf de Ommerenveldseweg op.
61. Daarna slaat u na 20 m gelijk linksaf de Harensestraat in.
62. Na 400 m gaat u rechtsaf de korte Ommerenwal op. Deze wordt Nieuwesteeg.
63. Na 1.3 km gaat u linksaf De Steeg in.
64. Na 1.8 km gaat u linksaf het fietspad op.
65. Daarna na 30 m gelijk rechtsaf de Haagweg op.
66. Aan het einde, na 1.6 km, gaan we linksaf de Tielsestraat in.
67. Na 1.1 km gaat u linksaf de Breedslagseweg op.
68. Aan het einde steekt u de kruising over, de Grotebrugsegrintweg op, en gaat u gelijk weer
linksaf Spilbergen in.
69. Na 400 meter slaat u linksaf en vervolgt u de Spilbergen.
70. Aan het einde slaat u linksaf de Harensestraat op.
71. Na 600 meter gaat u rechtsaf de Bikkelsweg op.
72. Aan het einde steekt u schuin recht over de Bloembosweg op.
73. Na 1.3 km linksaf Hoogmeien in.
74. Na 700 meter slaat u rechtsaf de Muiskampweg op.
75. Na 300 meter gaat u aan het einde linksaf het fietspad op, langs de Vogelenzangseweg.
76. Na 600 meter rechtsaf de J. van der Leeweg op.
77. Aan het einde, na 1.7 km, linksaf, de Veldstraat op.

78. Na 350 meter kruising oversteken de Veldstraat op.
79. Aan het einde gaat u rechtsaf de Burgemeester Houtkoperweg op.
80. Na 200 meter, direct voorbij het speeltuintje, linksaf. (De kinderen kunnen hier eventueel
spelen.)
81. Dan gaat u boven aan de dijk rechtsaf.
82. Na 100 m linksaf de Hoge Dijkseweg af.
83. Na 700 meter linksaf.
84. Aan het einde rechtsaf de Hogeweg op.
85. Na 1.6 km, direct na het viaduct, linksaf de Hogeweg op.
86. Direct na het tunneltje linksaf omhoog richting Rhenen.
87. U steekt nu de brug weer over.
88. Direct over de brug slaat u voor het verkeerslicht rechtsaf en daarna direct weer rechtsaf de
Zwarteweg af.
89. U fietst nu naar beneden en u gaat op de T-splitsing linksaf de Cuneralaan op.
90. Deze weg gaat over in een schelpenfietspad.
91. Nu fietst u tot aan het einde van dit pad en steekt u de kruising over en slaat u linksaf, om
vervolgens gelijk weer rechtsaf de Cuneraweg op te gaan.
92. Na 2 km heeft u aan uw rechterzijde het eindpunt / markt bereikt.

