
Rit	  19	  april	  2015	  LvG,	  lengte	  70	  km.	  	  Uiterlijk	  11.30	  uur	  rijden.	  
U	  rijdt	  op	  eigen	  risico	  mee,	  houd	  u	  zich	  s.v.p.	  aan	  de	  verkeersregels	  
	  
Start	  Restaurant	  ‘De	  Dennen’	  

1. Parkeerplaats	  linksaf	  
2. Rotonde	  1e	  rechtsaf,	  Nijborg	  
3. 2e	  linksaf	  (op	  plateau),	  Oude	  Holleweg	  
4. 3e	  rechts	  af	  (op	  plateau),	  Taets	  van	  Amerongenweg	  
5. 1e	  links	  af	  voor	  parkeerplaats	  kerk,	  Kerkstraat	  
6. einde	  rechtsaf,	  Dorpsstraat	  
7. Renswoude	  uit	  
8. Rotonde	  direct	  1e	  rechtsaf,	  Emminkhuizerlaan	  
9. Einde	  weg	  rechtsaf,	  Biesbosserweg	  
10. 2e	  linksaf,	  Groeperweg	  (richting	  Amerongen)	  
11. Einde	  weg	  linksaf,	  Groeperweg,	  wordt	  Heuvelsesteeg	  
12. Over	  spoor,	  onder	  viaduct	  door,	  over	  spoor	  
13. Wordt	  Bergweg	  
14. PNB	  Amerongen	  
15. 1e	  rechtsaf	  Jan	  van	  Zutphenweg,	  let	  op	  steile	  drempels!!!	  
16. Einde	  weg	  rechtsaf,	  Boslaan	  
17. Wordt	  Prins	  Bernhardlaan	  
18. Links	  aanhouden,	  Prinses	  Christinastraat	  
19. Op	  de	  kruising	  met	  de	  N225	  rechtsaf,	  Koningin	  Wilhelminaweg	  
20. Rotonde	  1e	  	  rechtsaf	  
21. Amerongen	  uit	  
22. PNB	  Leersum	  
23. Tweede	  rotonde	  3e	  afslag	  links	  Broekhuizerlaan	  
24. Leersum	  uit	  
25. Einde	  weg	  rechtsaf,	  Broekhuizerlaan	  ,	  wordt	  Langbroekerweg	  
26. Einde	  weg	  rechtsaf,	  	  Gooijerdijk	  
27. Richting	  Langbroek	  
28. Bij	  T-‐splitsing	  rechtdoor,	  richting	  Langbroek,	  Langbroekerweg	  
29. Bij	  voorrangsweg	  linksaf	  N227	  
30. PNB	  Langbroek	  



31. Na	  de	  kerk	  maar	  voor	  ‘Restaurant	  Torbijn’,	  	  bij	  ANWB-‐bord,	  	  op	  de	  “hol”	  
linksaf,	  Langbroekerdijk,	  richting	  Overlangbroek	  

32. Langbroek	  uit	  
33. Wit	  PNB	  Steenen	  Brug	  (30	  km)	  
34. Kruising	  oversteken,	  Langbroekerdijk	  	  
35. Steenen	  Brug	  uit	  
36. PNB	  Overlangbroek	  
37. Overlangbroek	  uit	  
38. Einde	  weg	  rechtsaf	  Amerongerwetering	  (richting	  Wijk	  bij	  Duurstede)	  
39. In	  gevaarlijke	  	  bocht	  naar	  links	  vóór	  de	  borden	  ‘voorrangsweg/max.	  60	  

km,	  verboden	  voor	  fietsers’,	  rechtsaf,	  Landscheidingsweg	  
40. Kruising	  rechtdoor,	  Landscheidingsweg	  
41. Voor	  doodlopende	  weg	  linksaf,	  Groenewoudseweg	  
42. Voorrangsweg	  rechtsaf,	  richting	  Doorn/Utrecht,	  Graaf	  van	  Lynden	  van	  

S’burgweg,	  N229	  
43. Rotonde	  rechtdoor	  
44. Bij	  kruising	  met	  ANWB	  bord	  rechtsaf,	  Korte	  Zuwe	  
45. Einde	  weg	  linksaf,	  Langbroekerdijk	  
46. Rechts	  over	  de	  brug	  
47. Direct	  links	  (water	  links	  van	  u),	  Langbroekerdijk	  
48. Wordt	  Rijnseweg	  
49. Einde	  weg	  linksaf,	  Zeisterweg	  
50. PNB	  Odijk	  
51. Over	  Kromme	  Rijn	  
52. T-‐splitsing	  linksaf(NIET	  voorrangsweg	  volgen),	  richting	  Dorpshuis,	  Singel	  
53. 2e	  rotonde	  rechtsaf,	  	  
54. 1e	  rechtsaf,	  Zeisterweg,	  lunch	  in	  ‘	  t	  Wapen	  van	  Odijk’,	  per	  tafel!	  voor	  

eigen	  rekening,	  parkeren	  links	  in	  de	  winkelstraat	  
55. Vanaf	  de	  parkeerplaats	  rechtsaf,	  Zeisterweg,	  kruising	  oversteken,	  Odijk	  

uit	  
56. Voorrangskruising	  met	  verkeerslichten	  oversteken,	  richting	  Houten,	  

Burgweg	  
57. Einde	  weg	  linksaf,	  richting	  Werkhoven/Cothen,	  Achterdijk	  
58. Voorrangskruising	  rechtdoor(is	  li,	  re,	  li),	  richting	  Werkhoven,	  Achterdijk	  
59. PNB	  Werkhoven,	  Achterdijk	  



60. Gelijk	  rechtsaf,	  Achterdijk,	  richting	  Cothen/	  Wijk	  bij	  Duurstede	  
61. Einde	  rechtsaf,	  Herenstraat,	  richting	  Cothen	  
62. Links	  aanhouden,	  Leemkolkweg,	  Werkhoven	  uit	  
63. Bij	  ANWB-‐bord	  	  rechtsaf,	  richting	  Schalkwijk/Culemborg,	  Watertorenweg	  
64. Y-‐splitsing	  linksaf	  (niet	  doorgaand	  verkeer	  kiezen),	  Caspargauw	  
65. Na	  bocht	  naar	  rechts	  rechts	  aanhouden,	  Smidsdijk	  
66. Bij	  bord	  ‘verboden	  in	  te	  rijden’	  rechts	  over	  de	  brug,	  Dwarsdijk	  
67. Direct	  linksaf	  
68. Einde	  rechtsaf,	  Hoeksedijk	  
69. 1e	  linksaf,	  Wijkersloot,	  richting	  SVR	  
70. Einde	  linksaf	  
71. PNB	  Wijk	  bij	  Duurstede	  
72. Rotonde	  rechtdoor,	  Hordenweg	  
73. Na	  flats	  aan	  rechterkant	  en	  SBO	  ‘de	  Driehoek’	  rechtsaf,	  Steenstraat	  
74. Einde	  weg	  bij	  ‘Gouden	  Leeuw’	  rechtsaf,	  Zandweg	  
75. Einde	  rechtsaf,	  Singel	  
76. Direct	  1e	  linksaf,	  Veldpoortstraat	  (winkelstraat)	  
77. Weg	  vervolgen	  naar	  Klooster	  Leuterstraat	  
78. Wordt	  Oeverstraat	  
79. 2e	  rechtsaf	  Muntstraat	  
80. Einde	  rechtsaf	  na	  P-‐plaats,	  Langs	  de	  Wal	  
81. 1e	  rechtsaf,	  Mazijk	  
82. Einde	  rechtsaf	  parkeerplaats	  op	  

	  
Vertrek	  uit	  Wijk	  bij	  Duurstede:	  
Vertrek	  van	  parkeerplaats	  naar	  de	  Mazijk.	  
Einde	  rechtsaf.	  Na	  15	  m.	  rechtsaf	  Volderstraat.	  
Na	  ca.	  30	  m.	  linksaf	  de	  Achterstraat	  in	  (is	  normaal	  verboden	  in	  te	  rijden)	  
Achterstraat	  uitrijden.	  Einde	  rechtsaf	  Velperpoortstraat	  in.	  
1e	  straat	  na	  Markt	  linksaf,	  Rijnstraatje	  
Einde	  bij	  T-‐splitsing	  keuze:	  
Rechtsaf:	  richting	  Amerongen/Rhenen	  
Linksaf:	  richting	  Leersum/Doorn/Utrecht	  
	  
Tel	  nr	  Herma:	  06-‐14538630,	  Gerard:	  06-‐27210224,	  Gerda	  Strien:	  06-‐21887337	  


