Fietsroutes van lezers uit Arts en Auto april 2016.
[1]
Rondje Nieuwkoopse plassen, ongeveer 40 km, ingestuurd door J.M. Kamps (84, oud-arts)
Parkeer de auto in Aarlanderveen (nabij Alphen a.d. Rijn) bij de RK. kerk en rij in oostelijke richting
langs de molen, steek de N231 over en rij rechtdoor over het Zuideinde, langs het mooie kerkhof tot
de driesprong: ga links af en volg fietsknooppunt (fkp) 53 ri Nieuwkoop en volg fkp.55 tussen de
Zuideinder- en de Noordeinderplas naar watertoren ‘Het potlood’.
Volg de weg noordwaarts langs de Meije, langs fkp.60 naar 57; daar rechtsaf langs natuurreservaat
“de Haeck”.
Ga in Woerdense Verlaat de sluis/brug over en volg fkp.80, 82,79 en 83.
Rij door Noorden en Nieuwkoop naar fkp.53 en 54.
Kies: onderweg rechtsaf over het zuideinde terug naar de kerk in Aarlanderveen of via 54 naar 01
(Achtermiddenweg ) naar 56 en 52: tussen 56 en 52 ligt het startpunt.

[2]
Een andere route die dhr. Kamps nog instuurde:
Tussen Holendrecht en Angstel
Begin op de markt van Ouderkerk a.d. Amstel, tegenover de PKN kerk, rij in zuidelijke richting naar
de brug, ga rechts om de RK kerk heen in zuidelijke richting: kies op T-kruising voor “ronde hoep
oost”, vermijd de eerste brug links bij de “Voetangel”, neem de “Stockelaarsbrug”.
Over de brug links aanhouden: prachtige weg: eindigt bij de A2. Rijd rechts langs de A2 richting
Vinkeveen. In Vinkeveen bij “de Driesprong” de A2 onderdoor naar Baambrugge.
Over de Angstelbrug naar links langs het riviertje door naar Abcoude, bij “de Eendracht” naar rechts,
langs 2 grote kerken, volg rode ANWB-fietsborden “Ouderkerk a.d. Amstel” langs de oostzijde van
het Abcoudermeer, sla vóór de golfbaan linksaf, langs de golfbaan, onder de weg door en aan de
oostzijde van Holendrecht naar Ouderkerk a.d. Amstel. Op de eerstkomende rotonde rechtdoor,
langs het water, door het woonwijkje om weer bij de markt uit te komen.

[3]
Rondje Stad en Ommeland, 19 kilometer, ingestuurd door Tineke Jager (66, gepensioneerd medisch
analist)
Start: Station Groningen
Re
HN Werkmanbrug (Groninger Museum) – Ubbo Emmiusstraat – Folkingestraat – Akerkhof –
Stoeldraaierstraat

Li

Grote Kromme Elleboog – re –Kleine Kromme Elleboog – Uurwerkersplein – li – re

Li

Uurwerkersgang

Re

De Laan

Li

Visserstraat – Visserbrug

Re

Lage der A – Reitdieps kade

Re

Plantsoenbrug – Leliesingel

Li

Nassaulaan (weg door plantsoen)

Li

Oranjesingel

Re

Wilhelminakade – Jaagpad (langs Reitdiep)

Li

Pleiadenlaan – Pleiadenbrug – Siersteenlaan

Re

Het Roege Pad (weg gaat over in fietspad)

Re

(Wandelpad) – vlonder over vennetje

Li

(Wandelpad) – heuveltje op – rechtdoor langs vijver

Re

(Fietspad) De Held

Li

Leegeweg – re – li – Leegkerk

Re

Zijlvesterweg

Re

Noodweg

Li

Magnusstraat

Re

(Fietspad) Van Aquinopad

Li

Maresiusstraat

Re

(Fietspad) Aquamarijnpad - Natalie Barneykade

Li

Oscar Wildestraat

Li

James Baldwinstraat

Re

(Fietspad) Aquamarijnpad – (kruising li) – li –li – Aquamarijnstraat

Re

Fietspad door tunnel

Re

Reitdiephaven

Re

Hoogeweg

Li

(Fietspad) – Blauwbrugje – Blauwborgje

Re

Zernikelaan – Zonnelaan

Li

Kometenlaan – (Fietspad) Park Selwerd

Re

(Fietspad) Wilgenpad

Li

Eikenlaan

Re
(Fietspad) Sleedoornpad – Moesstraat – Nieuwe Boteringestraat – Boteringebrug – Oude
Boteringestraat
Li

Rode Weeshuisstraat

Li

Oude Ebbingestraat

Re

Jacobijnerstraat – Martinikerkhof

[li - door poortje – li – li – door poort Prinsentuin – re: Theeschenkerij (april t/m augustus: maandag
t/m zondag van 10 tot 18 uur, behalve bij slecht weer) – en terug] – li – re
Li

Grote Markt – re

Li

Gelkingestraat – Kleine Gelkingestraat

Re

Gedempte Zuiderdiep

Li

Herestraat – Hereplein – Herebrug

Re

Stationsweg

Station

Klik hier voor een kaartje van deze route.

