LEKKER blauw fietsen in NIJKERK

Dit is een fijne route van 1,5 à 2 uur langs water in Nijkerk. Je ziet de kolk, de haven, het
randmeer, de belangrijke beken, het water in een eigentijdse woonwijk en fonteinen!
Start en finish bij het VVV op het Plein in Nijkerk, 21 km.

1. Rechtdoor tot einde
straat.
2. Links van de haven
verder.
3. Einde links.
4. 1e straat rechts.
5. 4e afslag rechts.
6. Einde links.
7. Einde links.

Start met je rug naar het VVV en ga rechts van de Kolk
(Kolkstraat) tot het eind van de straat/de kop van de haven.
Neem daar de straat links van de haven (Westkadijk). De
straat gaat over in een fietspad en eindigt bij verkeerslicht.
Linksaf (Ambachtsstraat). 1e straat rechtsaf
(Watergoorweg). Neem de 4e afslag rechts. Dat is een
fietspad (Junckerpad) langs de vijvers van de
Visvereniging. Aan het eind zie je de haven weer. Ga
linksaf onder het viaduct door en volg de haven
(Arkersluisweg). Aan het eindi ga je linksaf het fietspad en
de dijk op. Je rijdt nu langs het randmeer Nijkerkernauw.
Aan je linkerhand zie je het Nationaal Landschap
Arkemheen en het gelijknamig Stoomgemaalii.

8. 4e afslag links.

Volg het fietspad tot het knooppunt 50. Dat is de 4e afslag
links (Laakpad). Je fietst nu langs de beek Laak, op de
grens van Gelderland en Utrecht. Bij de onderbreking ga je
linksaf (Bontepoort). Je neemt hierna de eerste straat
rechts, maar stop even. Je staat hier naast de Wiel. Kijk
links over deze beek heen en je ziet dat dit water de
verbinding met het Stoomgemaal vormt.
Neem het Groene Wegje. Aan het einde oversteken en
linksaf: het fietspad. Rij door tot de bebouwde kom. Dat is
snel na het viaduct. Daarna 1e straat rechtsaf (Bieslook).
Ga daar het fietspad op en sla pas rechtsaf op de Kotter
(5e afslag). Dit fietspad gaat over in het fietspad van het
park (Jaagpad). Grote waterpartijen links en rechts. Het
pad gaat onder een straat door. Sla linksaf na een haakse
bocht naar rechts en het speeltuintje aan de rechterkant.
Rij door tot het eind van het fietspad.

9. 1e straat links.
10. 1e straat rechts.

11. Einde links.
12. 1e rechts binnen
bebouwde kom.
13. 5e afslag rechts.
14. Rechtdoor park in,
onder straat door.
Linksaf na speeltuin
rechterkant.
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15. Einde fietspad, volg de
straat.

16. Einde rechts (brug).

Daar begint een straat (Bakboord) die daarna fietspadstraat- fietspad-straat-fietspad wordt. Het water ‘volgt’ je
aan de rechterkant. Aan het eind van de straat is een
waterbassinpark. Loop of fiets daar even rond, voordat je
rechtsaf de brug overfietst.

17. 1e straat links.
18. 1e straat links.
19. Einde rechts.
20. 1e fietspad/brug links.
21. Rechtdoor tot
driesprong.
22. Rechts aanhouden.
23. Volgende driesprong
rechts aanhouden.
24. Einde links.
25. Rotonde rechtdoor.
26. 1e straat links.
27. Na kerk/toren rechts.
28. 2e straat rechts.

Neem 1e straat links (Vlinderlaan) en weer 1e links (Grote
Vos). Aan het eind van de straat ga je rechtsaf
(Keizersmantel) en daar heb je het water weer; nu aan je
linkerhand. Je neemt het fietspad/brug links. Alsmaar
rechtdoor tot driesprong (snel na water met fontein). Daar
neem je het rechterfietspad. Wederom alsmaar rechtdoor
tot driesprong. Ook daar rechts. We gaan de woonwijk uit.
Het pad eindigt bij een groot kruispunt (Albert Heijn). Ga
linksaf en volg de straat tot de rotonde met fontein. Ga
rechtdoor – langs het stadspark met water en ganzen – en
neem 1e straat links (Langestraat). Na de Grote Kerk met
witte toren rechtsaf. Daarna 2e straat rechts (Nieuwstraat)
en na 100 meter ben je terug op het Pleiniii met VVV.
Je hebt 21 km gefietst. Gefeliciteerd!

29. Finish.

i

Café-restaurants Strandhuys, De Vuurtoren en Clubhuis De Zuidwal.
Stoomgemaal en Bezoekerscentrum Nationaal Park Arkemheen-Eemland te bezoeken van mei t/m september
tijdens openingstijden; stoomgemaal-arkemheen.nl
iii
Volop café-restaurants in het centrum van Nijkerk.
ii
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