LEKKER fietsen met voorrang in NIJKERK

Dit is een slimme route voor mensen die op- en afstappen niet leuk vinden. We maken
gebruik van voorrangswegen en slaan vaak rechtsaf. Zo kun je – als het een beetje mee zit –
lekker een half uur (of drie kwartier) doorfietsen. Je moet dan natuurlijk wel even de route
uit je hoofd leren.
Start en finish bij de havenkom in Nijkerk, 8 km (met verlenging 13 km).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Start links van haven.
Eind rechts.
1e rechts.
Straat volgen naar links.
1e rechts.
Rotonde rechtdoor.
Eind links.
Na spoor 1e straat rechts
ofwel 2e afslag.
9. Stop op driesprong.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Linksaf.
Eind links.
Doorlopend pad in.
Eind links fietspad op.
Eind rechts.
1e rechts.
1e rechts.
Einde rechts
Rechtdoor tot spoor.
Ga verder bij 12.

10. Rechtdoor naar fietspad.
11. Eind rechts.

Start aan de linkerkant van de haven (Westkadijk). Aan
het eind sla je rechtsaf en neemt het fietspad de brug
over. De 1e weg rechts (Nijverheidsstraat). Aan het
eind de bocht naar links volgen (Tijsselingstraat) en de
1e straat naar rechts nemen (Gildenstraat). Aan het
eind op de rotonde rechtdoor (Hazeveld). Aan het eind
links en let op, want je hebt hier geen voorrang
(Wallerstraat). Volg de weg over het spoor en neem
daarna de 1e straat (2e afslag) rechts
(Nachtegaalsteeg). Stop op de driesprong (de bocht
vóór het bord ‘Doorgaand Verkeer’). Beslis hier om
rechtdoor te gaan richting fietspad (10.) of de
verlenging te nemen (a).
Verlenging met een kwartier/ 5 kilometer.
Ga linksaf oftewel vervolg de Nachtegaalsteeg.
Sla aan het einde linksaf (let op, hier heb je
geen voorrang) en neem daarna het
‘doodlopende’ pad. Aan het eind begint links
een fietspad. Neem die. Einde van het pad
rechtsaf (Bloemendaalseweg). 1e weg rechts
(Deuverdenseweg). Daarna weer 1e rechts
(Beulekamperweg). Einde weg rechts (Oude
Barneveldseweg) en rechtdoor. Bij het kruispunt
wordt de weg een fietsstraat en heb je
voorrang op alles. Rij door tot het spoor. Sla de
volgende alinea over en ga verder bij 12.
Neem dus het fietspad rechtdoor (Hassemanpad).
Einde rechts (Oude Barneveldseweg). Dit is een
fietsstraat, dus je hebt voorrang.
Aan het eind rechtsaf het spoor over.
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12. Na spoor rechts.
13. Straat volgen naar links.
14. Rotonde linksaf.
15. 2e straat rechts.
16. Bij toren rechtdoor.
17. 1e straat rechts.
18. Rotonde rechtsaf.
19. Rechtdoor op kruising.
20. 1e links.
21. Rechtdoor tot haven.

Ga direct na het spoor rechts (Stationsweg). Met de
weg mee naar links (Oranjelaan) en rij door tot de
rotonde. Daar linksaf (Vetkamp). We rijden rechtdoor
(Molenplein en Oosterstraat) en nemen de 2e straat
rechts (Langestraat). Bij de Toren ga je rechtdoor
(Holkerstraat). Daarna de 1e weg rechts (Brink) en bij
de rotonde rechtsaf (blijft Brink). Rechtdoor bij
voorrangskruising (Nieuwstraat) en op het Plein
linksaf naar de Kolkstraat. Op de voorrangskruising
rechtdoor (blijft Kolkstraat). Je arriveert weer bij de
havenkom en hebt circa 30 of 45 minuten bijna
onafgebroken gefietst.

22. Finish.

Het waren 8 of 13 kilometer. Proficiat.
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