Betuwse Fietsvierdaagse

40 km

Hollandse Waterlinieroute
Eerste gedeelte
Van Kerk-Avezaath naar Culemborg.
1. Vanaf het Dorpshuis rechtsaf Daver. De
rotonde oversteken, rechtdoor en na 20
meter rechtsaf Lutterveldsestraat. Na een
bocht opnieuw rechtsaf, Molensteeg.
Deze weg uitrijden, de straatnaam is verderop Lutterveld.
2. Aan het einde linksaf, Erichemseweg en
na 100 meter rechtsaf Hoge Kornseweg.
Deze uitrijden.
3. Bij voorrangskruising voorzichtig oversteken en rechtdoor, Blatensedijk. Dan na
200 meter rechtsaf, Koornbroeksteeg en
na opnieuw 200 meter linksaf Achtmorgenstraat. Deze ruim 2 km blijven volgen.
4. Bij de tweede weg (bij knooppunt 70)
linksaf, Ravenswaaysesteeg naar de
Aalsdijk.

rechts van de hoofdweg, Benedenmolenweg (straatnaam verderop).
10. In Beusichem blijft u rechtdoor rijden tot
u uitkomt op de Markt. Hier gaat u naar
rechts.
11. U rijdt over de Markt, de straatnaam is
verderop Smalriemseweg. Na 200 meter
even linksaf en weer rechtsaf, straatnaam blijft Smalriemseweg. Deze weg
blijven volgen tot buiten het dorp.
12. Buiten het dorp bij een T-kruising rechtsaf
naar de Lekdijk en op de dijk linksaf.
13. U volgt de dijk geruime tijd en komt bij Culemborg.
De route gaat verder over de dijk, maar: ga
vooral even het stadje in en bekijk het prachtige stadhuis op de Markt en de vele oude
straatjes. De dijk waar u vandaan kwam, vindt
u echt wel weer terug.
Tweede gedeelte
Langs Werk aan het Spoel terug naar
Kerk-Avezaath

<= u gaat hier naar links,
even verderop naar rechts

5. Op de Aalsdijk (prachtig dijkje) gaat u
rechtsaf. De Aalsdijk uitrijden.
6. Aan het einde bij een T-kruising linksaf
Veldweg, de parallelweg langs de weg
N320 volgen.
7. Bij een rotonde rechtsaf, de voorrangsweg oversteken en rechtdoor, fietsrichting Zoelmond / Beusichem. U komt in
Zoelmond.
8. Vlak bij de kerk bij
een vooroorlogs
ANWB-bord komt u
bij een T-kruising.
Hier gaat u linksaf
richting Beusichem.
9. U rijdt om de kerk
van Zoelmond heen
en vervolgt de weg,
Dorpsstraat. Buiten
Zoelmond eerst een
kort fietspad, dan de parallelweg volgen

1. U vervolgt de Lekdijk, straatnaam wordt
Kleine Buitenom. Deze blijven volgen en
onder de spoorbrug door. Direct daarna
rechtsaf, Goilberdingerdijk.
2. Enkele km verderop komt u door het fort
met de naam Werk aan het Spoel. Het is
de moeite waard hier even rond te kijken.
3. Vanaf Werk aan het Spoel gaat u na ongeveer 500 m linksaf van de dijk af,
Breedsteeg.
4. Dan eerste weg linksaf, Prijsseweg. U
rijdt terug naar Culemborg en komt uit op
de Jan van Riebeeckstraat. Hier links
aanhouden.
5. Vlak voor de spoorlijn gaat u rechtsaf,
Otto van Reesweg en rijdt ruim vijf km parallel aan het spoor. U komt langs de achterzijde van station Culemborg.
4. Bij een T-kruising bij de Zeedijk gaat u
even rechtsaf en dan weer linksaf terug
naar het spoor.
5. Bij de volgende spoorwegovergang linksaf de spoorweg oversteken, Oude Hoevenseweg. Deze weg blijven volgen.
zie ommezijde

6. U steekt voorzichtig een voorrangsweg
over. Straatnaam wordt Kruisweg. Dan
eerste weg rechtsaf, Hennisdijk.
7. Bijna aan het einde om een begraafplaats
heen linksaf, weg blijven volgen.
8. Aan het einde bij de Kornedijk linksaf
naar Buren (voorzichtig vanaf het fietspad
de weg oversteken). Bij het kruispunt met
De Dreef (doorgaande weg) eerst deze
oversteken en dan rechtsaf via fietspad
over de brug.
9. Fietspad even volgen en bij een soort van
stoplicht de weg oversteken naar het

fietspaadje aan de andere kant van de
weg. Even verderop rechtsaf richting Erichem.
10.U rijdt drie km rechtdoor en komt door het
dorp Erichem.
11. Als u het dorp bent uitgereden, gaat u
rechtsaf Lutterveld (u reed hier eerder de
andere kant op). Aan het einde linksaf,
Lutterveldestraat. Via de rotonde komt u
terug bij het Dorpshuis De Avezathten.
einde

