Betuwse Fietsvierdaagse
Lekroute
Eerste gedeelte
naar Wijk bij Duurstede
1. Vanaf Dorpshuis De Avezathen linksaf
Daver. Bij de kerk linksaf Dorpsstraat, u
rijdt het dorp uit.
2. Buiten het dorp bij een driesprong
rechtsaf, Noordereind. Deze weg uitrijden. Aan het einde rechtsaf en na 50 meter linksaf, Avezaathsesteeg.
3. Aan het einde bij een T-kruising rechtsaf
en na 500 meter linksaf, Rijswijksesteeg.
U steekt de drukke voorrangskruising over
en gaat rechtdoor naar de Prinses Marijkesluizen. De straatnaam is Hoendersteeg, verderop Nieuweweg.
4. Voorbij de grote sluisdeur gaat u rechtsaf
over de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Na de brug links aanhouden en
linksaf richting de veerpont naar Wijk bij
Duurstede, waarmee u de rivier de Lek
oversteekt.
5. Aan de overzijde van de rivier rechtsaf
via fietspad. Na 300 meter omhoog naar
de dijk en deze oversteken. U komt op de
Dijksingel, verderop is de straatnaam Singel. U volgt de weg langs het water.
Wijk bij Duurstede is een prachtige stadje
om rond te rijden (zowel het park als de omgeving van de Markt). U zult snel verdwalen,
maar komt uiteindelijk heus wel weer terug
op bekend terrein (de gps-route gaat trouwens door de binnenstad).
Tweede gedeelte
naar Driebergen
1. Rijdend over de Singel komt u uit op een
druk kruispunt met fietsknooppunt 15. U
gaat hier linksaf, Zandweg.
2. Al na 50 meter komt u bij fietsknooppunt
14. U volgt hiervandaan de route naar
knooppunt 13 net buiten de bebouwde
kom en vandaar rijdt u rechtdoor over de
Langbroekseweg (niet meer op de knooppuntbordjes letten).
3. In het buurtschap Steenen Brug gaat u
linksaf, Langbroekerdijk.
(opmerking 9 mei 2021: bij het dorp Langbroek is de weg opgebroken, maar fiet-
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sers kunnen er (in ieder geval in het
weekend) wel langs.
U volgt deze prachtige weg (de Langbroekerdijk dus) langs het water gedurende 6
km en komt door het dorp Langbroek.
4. Ruim 3 km voorbij Langbroek bij kasteel
Sterkenburg gaat u rechtsaf, Sterkenburgerlaan en rijdt naar fietsknooppunt 5. U
komt door Nieuw-Sterkenburg en dan op
de drukke weg N225. Hier voorzichtig
oversteken en linksaf. U komt langs restaurant Brocante.
5. 100 meter na Brocante gaat u rechtsaf,
Hydeparklaan. Na een km komt u op het
kruispunt met de Arnhemse Bovenweg
(hier ligt knooppunt 5).
Derde gedeelte
door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug
1. U gaat bij de Arnhemse Bovenweg rechtdoor, straatnaam blijft Hydeparklaan. De
weg gaat over in een onverharde weg met
links daarvan een half verhard fietspad.
De weg wordt een fietspad en loopt door
tot vrijwel aan de snelweg A12.
2. Vlak voor de snelweg A12 buigt het fietspad af naar rechts. U rijdt langs een
voormalige zandafgraving. Het fietspad
gaat verderop over in een verharde weg.
3. U rijdt steeds op de meest voor de hand
liggende manier rechtdoor (niet een van
de doodlopende zijwegen inrijden!). Na
verloop van tijd wordt de straatnaam
Bergweg.
4. Aan het einde de drukke voorrangsweg
voorzichtig oversteken en rechtdoor,
Maarnse Grindweg. U volgt deze gedurende 5 km door het bos heen.
5. Bij een kruispunt met een verharde weg
gaat u rechtsaf, Sandenburgerweg. U
volgt vanaf hier enige tijd de knooppuntbordjes en rijdt eerst naar knooppunt 70.
Vandaar gaat u rechtdoor naar knooppunt 8, Dat Knooppunt ligt ongeveer een
km voorbij Bosrestaurant Sandenburg, dat
aan de weg N225 ligt.
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6. Bij knooppunt 8 gaat u linksaf. Vanaf hier
rijdt u op de Buurtweg en volgt u geruime
tijd de bordjes van de landelijke fietsroute
LF4a. Deze route komt langs de fietsknooppunten 10, 11 (bij Leersum), 18 en
17 (aan de Rijndijk voorbij Amerongen).
7. Bij knooppunt 17 verlaat u de route LF4a
en gaat van de dijk af rechtdoor naar de
veerpont over de Rijn (de veerpont Amerongen-Eck en Wiel). Aan de linkerhand
ziet u het prachtige Kasteel Amerongen.
Vierde gedeelte
terug naar Kerk-Avezaath
1. Na de veerpont fietst u naar de dijk en
gaat rechtsaf, Rijnbandijk. U blijft de dijk
volgen langs het dorp Maurik en komt na
enkele km in Rijswijk.
2. In Rijswijk linksaf, Prinses Irenestraat.
Vlak voor het bord einde bebouwde kom
gaat u linksaf, Langsstraat. U rijdt nog
even parallel aan de Prinses Irenestraat,
dan maakt de weg een bocht naar links en
komt uit op de weg De Heuvel.

3. Na een km, na een volgende bocht naar
links, gaat u rechtsaf, De Woerd. U komt
uit op de Kanaalweg. Hier linksaf, u rijdt
onder de kanaalbrug door.
4. De Kanaalweg blijven volgen, straatnaam
wordt Oost-Kanaalweg. U komt langs een
golfterrein en gaat onder de volgende kanaalbrug door.
5. Aan het einde linksaf, Mauriksestraat en
bij een rotonde opnieuw linksaf naar de
brugoprit. U steekt het Amsterdam-Rijnkanaal over.
6. Na de brug eerste weg rechtsaf (richting
Zoelen). Na 300 meter wordt de straatnaam Uiterdijk. Deze weg rijdt u geheel
uit.
7. Aan het einde linksaf, Achterstraat. Bij de
kerk gaat u rechtsaf, Molenstraat. Deze
weg blijft u volgen. Aan het einde rechtsaf
richting Kerk-Avezaath, u rijdt terug naar
het Dorpshuis De Avezathen.
einde

Fietsvierdaagse 2012. Veerpont bij Amerongen

