Fietstocht Koningsdag 2017
Afstand: 34 Km
1.
2.
3.
4.
5.

Vanaf de parkeerplaats tussen kerk en Annahuis, linksaf richting supermarkt Jumbo.
Voor Jumbo langs en einde weg links. (Brugstraat)
Kruising rechtdoor. (Brugstraat)
Brug over en direct links. (Kanaalstraat oz)
Weg blijven volgen langs het kanaal, spoorlijn oversteken en viaduct onderdoor, voor
woning rechts aanhouden.
6. Weg oversteken en fietspad volgen.
7. Einde fietspad links.
8. Brug over kanaal en dan rechts. Fietspad langs kanaal blijven volgen.
9. Fietspad gaat over in asfaltweg. (Wolthaarsdijk wz)
10. Kruising rechtdoor. (Wolthaarsdijk wz)
11. T splitsing rechtdoor. (Wolthaarsdijk wz)
12. Voorrangsweg schuin naar links oversteken en fietspad volgen. (Wolthaarsdijk oz)
13. Fietspad gaat over in asfaltweg. (Wolthaarsdijk oz)
14. Bij brug linksaf. (Oude Twenseweg)
15. Kruising oversteken en fietspad volgen. (Twenseweg)
16. Bij kruising linksaf fietspad op. (Lemelerveldseweg)
17. Fietspad blijven volgen tot u aan de rechterkant restaurant de Velthoek krijgt.
18. Na restaurant en voor witte woning rechts de weg inslaan. (Bosweg)
19. Einde weg rechts. (Verversweg)
20. Eerste weg links. (Kleinjansweg)
21. Kruising links. (Twenseweg)
22. Kruising rechtdoor. (Twenseweg)
23. Na huisnummer 24 rechts van de weg, eerste weg rechts. (Kluinhaarsweg)
24. Brug over en linksaf fietspad op. (Kanaaldijk-noord)
25. Bij brug rechtdoor. (Kanaaldijk-noord)
26. Einde fietspad links.
27. Viaduct onderdoor en links aanhouden, na de bocht direct rechts. Knooppunt route
6. (Hogeweg)
28. Eerste weg links. (Den Alerdinckweg)
29. Einde weg links. (Zuthemerweg) Pas op voor gevaarlijke geul naast de weg.
30. T splitsing rechtdoor. (Zuthemerweg gaat over in Zwolseweg)
31. Einde weg rechts fietspad op. (Zwolseweg)
32. Rotonde rechtdoor. (Zwolseweg)
33. Fietspad volgen, weg gaat over in Dorpstraat.
34. Voor kerk rechts aanhouden.
35. Voor ’t Kerkhuus rechts. (Stationsweg)
36. Bij slagerij Mekers, linksaf. (Statenweg)
37. Einde weg rechts. (Meidoorn)
38. Eerste weg links. (Woolthuisweg)

39. Weg niet met de bocht mee nemen. Dus een zo recht mogelijke lijn blijven volgen.
(Woolthuisweg)
40. Spoorlijn over. (Woolthuisweg)
41. Einde weg links. (Hondemotsweg)
42. Deze weg blijven volgen. Gedeeltelijk onverhard. (Hondemotsweg)
43. Rotonde rechtdoor. Fietspad loopt links van de te berijden weg.(Ceintuurbaan)
44. Rotonde rechts. (Zwolsestraat)
45. Na Gemeentehuis aan de linkerkant, tweede weg rechts. (Koestraat)
46. Eerste weg rechts. (De Meerleweg)
47. Einde weg links. (Munstersestraat)
48. Eerste weg rechts. (Domineeskamp)
49. Einde fietstocht.

