LEKKER langs tuincentra fietsen in NIJKERK

Ideeën opdoen bij tuincentra. Altijd leuk. Deze route leidt je langs de tuincentra in de
gemeente Nijkerk. Een rondje van netto 1,5 uur die door Nijkerkerveen en langs Appel gaat.
Start en finish op het Molenplein in Nijkerk, 27 km.
1. Start rechts van de
eieren, rechtdoor.
2. Bij rotonde linksaf.
3. 2e afslag rechts en
rechtdoor.
4. Einde rechts.
5. 1e links, oversteken i

Verlaat het Molenplein rechts van de eieren (Oosterstraat). Ga
rechtdoor (Frieswijkstraat) en geniet rechts van de borders en daarna
aan de linkerkant van het Stadspark en de beplanting rond de rotonde.
Sla op de rotonde linksaf (Callenbachstraat). Neem de 2e afslag: het
fietspad gaat over in de Hoogstraat. De straat wordt asfaltweg en gaat
rechtdoor. Einde rechts (Van Oldenbarneveldstraat). Neem 1e weg links
(Van Spaenstraat) en steek de N301 over. Rechts vindt je Intratuini.

6. Linksaf.
7. Bij rotonde rechtsaf.
8. Einde rechts, 1e links
9. Einde links
10. Einde rechts.
11. Bij rotonde links. ii
12. Bij rotonde rechts.
13. Einde links.
14. 1e links.
15. Stop voor 1e links. iii

Na je bezoek keer je terug naar de N301 en neemt het fietspad
naar rechts (links ten opzichte van de route). Over het spoor en
bij de rotonde rechtsaf (Chopinlaan). Einde rechts
(Slichtenhorsterweg) en 1e straat links (Oude Amersfoortseweg).
Ga aan het einde linksaf (Van Dijkhuizenstraat) en daarna aan het
einde rechts (Vrouwenweg). Bij de rotonde linksaf
(Amersfoortseweg).ii Bij de volgende rotonde rechtsaf (B.G.
Ruitenbeekerf). Aan het einde linksaf (Domstraat). De 1e
doorgaande asfaltweg links (’t Dijkje). Daarna 1e weg links
(Hooglandseweg), maar eerst gaan we rechts van dit punt naar
Bast De Plantgigantiii.

16. Einde links.
17. 1e rechts. iv

Na het bezoek steek je over naar de Hooglandseweg). Aan het
eind links (Amersfoortseweg) en 1e weg rechts (Laakweg). Aan je
rechterhand vind je Boomkwekerij Van de Bunt.iv

Vervolg na je bezoek de Laakweg (let op, op de driesprong gaat
18. Na nr. 112 links.
de Laakweg linksaf). Sla linksaf na huisnummer 112. Aan het eind
v
19. Einde links.
van deze steeg ga je linksaf v (Schoolstraat) en meteen rechts
20. 1e rechts.
(Naaldenkoperweg). Einde van de weg linksaf (Oosterveenstraat).
21. Eind links.
Stop aan het eind van deze weg en kijk bij VI of de Kwekerij Sander van
22. Eind links vi en terug. Of Soeren open is. Zo nee, ga dan hier rechtsaf (Buntwal). Zo ja, ga hier
meteen rechts.
linksaf (ook Buntwal). Kwekerij Sander van Soeren vind je aan je
rechterhand.vi
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23. Eind links.
24. Op kruispunt links.
25. 1e rechts.
26. 1e links.
27. Eind links.
28. Eind rechts. vii

Keer na je bezoek terug en ga linksaf de Buntwal weer op. Ga
rechtdoor (toegestaan voor fietsers) en sla aan het einde linksaf
(Schoolstraat). Deze straat zigzagt eerst naar links en dan naar
rechts. Op het kruispunt linksaf slaan (Blokhuizersteeg) en neem
1e straat rechts (Vossenweg). Daarna 1e weg links (Koperweg) en
aan het eind links (Peerweg). Sla rechtsaf bij de N301. Aan de
linkerkant zie je Tuincentrum Muis. vii

29. Oversteken, linksaf,
fietspad naar Nijkerk.
30. Bij rotonde rechts.
31. Rechtsaf in de bocht.
32. Rechtdoor over spoor.
33. Op de drempel rechts.
34. Einde links.
35. Einde rechtdoor (pad
naar Molenplein).

Na het bezoek aan Muis fietsen we linea recta terug naar Nijkerk.
Steek N301 over en neem linksaf het fietspad (ZeldersewegBarneveldseweg). Na 3,8 km op de rotonde rechtsaf (Oude
Barneveldseweg). Daarna het fietspad volgen naar rechts (aan de
linkerkant van de weg). Aan het eind van het fietspad de straat
volgen, die overgaat in een fietsstraat. Na het spoor rechtdoor
(Spoorstraat). Op de drempel kun je rechtsaf. Je komt uit in het
Van Reenenpark. Steek de straat over en ga linksaf. Aan het eind
neem je het pad naar het Molenplein.

36. Finish. viii

Je hebt 27 km gefietst. Gefeliciteerd. viii
Desgewenst kun je nog even linksaf. Na 100 m vind je
tuinplantenwinkel.ix

ix

i

Intratuin, Het Spaanse Leger 1, ma t/m do 9.30 – 18 uur, vrij 9.30-21 uur, za 9-17.30 uur, zo 11-17 uur,
intratuin.nl/intratuin-nijkerk
ii
Links snackbar De Paddenstoel, di 16-20 uur, woe t/m za 11.30 – 21 uur, zo 11.30 – 20 uur.
iii
Bast de Plantgigant, Dijkje 5, ma-vr 9-17 uur, za 9-16 uur, bastdeplantgigant.nl
iv
Bomen en (haag)planten bij Boomkwekerij Van de Bunt, Laakweg 17, di, woe, vr, za 8.30 – 17 uur,
boomkwekerijvandebunt.nl
v
Tip voor lunch of drinken: ’t Veense Hart, Van Noortstraat 36, di t/m vr 9-17 uur, za 12-17 uur (de Van
Noortstraat begint aan het eind van deze Schoolstraat). 600 m.
vi
Tuinplanten bij kwekerij Sander van Soeren, Buntwal 4a, voor verkoop geopend van 1 maart tot 1 juli (9-17
uur), daarna tot eind augustus welkom om de kwekerij te bekijken, van september tot eind februari gesloten,
facebook.com/sandervansoerentuinplanten
vii
Tuincentrum en Kwekerij Muis, Zelderseweg 3, ma t/m vr 8-12 uur en 13-18, za 8-17 uur, muishoveniers.nl
viii
Meerdere café-restaurants in het centrum van Nijkerk.
ix
Geen tuincentrum, maar wel tuinplanten te koop bij de winkel TP Dier en Plant, Frieswijkstraat 2, ma-vr 9-18
uur, za 9-17 uur.
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