Startpunt Cuneraweg 86 Achterberg
1. Ga vanaf het kerkplein rechtsaf de Cuneraweg op.
2. Sla aan het eind van de weg (net voor de grote weg) linksaf, om na 30 meter rechtsaf
de grote weg over te steken en dan linksaf de Grebbeweg op. (KLOMPJE)
3. Ga na ± 100 meter rechtsaf de Grebbedijk op.
4. Houdt op de T-splitsing links aan en volg de Grebbedijk.
5. Sla op de T-splitsing rechtsaf om de Grebbedijk te vervolgen.
6. Ga net na de havenkom rechtsaf de Pabstsendam op voor de TUSSENSTOP bij Bruil
Beton; u kunt hier de betonfabriek bezichtigen.
7. Ga vanaf de betonfabriek (linksaf) weer via de Pabstsendam naar de Grebbedijk.
8. Sla rechtsaf om de dijk te vervolgen. (Fietspad op)
9. Ga aan het eind van de weg rechtsaf de Veerweg op.
10. Sla aan het eind van de weg rechtsaf de Onderlangs op.
11. Houd na 200 meter links aan en ga het fietspad op.
12. LET OP!!! Als u de lange route fietst, gaat u nu verder bij punt 42. Voor de korte route
vervolgt u gewoon punt 13.
13. Sla aan het eind van de weg rechts af, en steek na 20 meter linksaf de Ritzema
Bosweg over.
14. Aan de overkant van de weg slaat u rechtsaf en rijdt u tegen de rijrichting in om na
20 meter linksaf landgoed Oranje Nassau Oord op te gaan.
15. Na 500 meter komt u bij de eetstop.
16. Na 300 meter slaat u linksaf. (fietspad met klompje)
17. Ga aan het eind van het fietspad linksaf de Geertjesweg op.
18. Sla na 700 meter rechtsaf de Zoomweg op. U steekt ook de Hollandse weg over.
(KLOMPJE)
19. Ga na 1,9 km linksaf de Buissteeg op.
20. Houd na 600 meter links aan, de Ouden Diedenweg op.
21. Vervolgens houdt u rechts aan de Buissteeg weer op.
22. Sla aan het einde van de weg rechtsaf de Grindweg op.
23. Na 200 meter gaat u linksaf de Wildkamp op.
24. Ga na 200 meter linksaf het fietspad Droevendaalsesteeg op. (klompje)
25. Steek de rotonde recht over.
26. Ga na 500 meter linksaf de Bornsesteeg op. (klompje)
27. Sla na 300 meter rechtsaf het Akkermaalsbos op. Deze weg wordt een fietspad.
28. Ga in de flauwe bocht naar links, scherp rechtsaf het fietspad op. (bij de slagbomen)
(Klompje)
29. Ga aan het einde van het fietspad rechtdoor de Dijkgraaf op.
30. Na 100 meter gaat u linksaf de Bennenkomsesteeg op.
31. Ga aan het einde van de weg linksaf de Rijnsteeg op.
32. Sla na 100 meter rechtsaf de Egelsteeg op.
33. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf de Slagsteeg op.
34. Ga na 100 m linksaf de Nieuwe Steeg op.
35. Ga aan het einde van de weg linksaf de Veensteeg op.
36. Ga na 500 meter rechtsaf het fietspad op en steek het Valleikanaal over. (klomp)

37. Ga linksaf en volg het fietspad langs het Valleikanaal.
38. Sla na 1,9 km rechtsaf de Zijdvang op. (klompje)
39. Ga na 300 meter linksaf de Levendaalselaan op.
40. Ga na 1,1 km rechtsaf de Cuneraweg op.
41. Na 900 meter heeft u het eind-/stoppunt bereikt.
Vervolg lange route
42. Sla aan het einde van de weg rechtsaf om het fietspad langs de Ritzema Bosweg op
te gaan.
43. Steek bij de stoplichten linksaf de N225 over om de Dorpstraat op te gaan.
44. Ga met de bocht mee naar rechts de Dorpstraat op.
45. Na 500 meter slaat u linksaf de Nieuwe weg op.
46. Na 400 meter vervolgt u de weg met de bocht mee naar rechts.
47. Ga de eerste weg rechtsaf de Waterweg op.
48. Sla aan het einde van de weg linksaf de Schaapsdrift op.
49. Aan het einde van de weg gaat u linksaf de Nieuwe Keijenbergseweg op.
50. Ga 15 meter vóór het einde van de weg rechtsaf het fietspad van de
Bennekomseweg op.
51. Sla na 600 meter linksaf de Bosweg op.
52. Vervolg na 300 meter de geasfalteerde weg; de Bosweg.
53. Ga na 3,4 km (bij knooppunt 88 net voor de spoorwegovergang) scherp linksaf het
fietspad op.
54. Ga na 1 km rechtdoor Panoramaweg op.
55. Ga in de bocht naar links, rechtsaf het fietspad op. (klompje) (richting knooppunt 89)
56. Sla na 300 meter (bij knooppunt 89) linksaf het fietspad op.
57. Tijdens het fietsen steekt u een grote doorgaande weg over, een half verhard
fietspad op.
58. Aan het einde van het half verharde fietspad slaat u linksaf de Hartenseweg op.
(klompje)
59. Ga na 1,1 km rechtsaf de Kortenburg op.
60. Sla na 700 meter op de kruising rechtsaf, tussen de leeuwen door, de Kortenburg
op.
61. Na 300 meter komt u bij de eetstop.
62. Ga de weg terug om na 300 meter linksaf te gaan. (fietspad en een klompje)
63. Ga nu verder bij punt 17.

