-	De start is bij DownTown (1)
(Tuinstraat) vandaar lopen
we in de richting van het
Spectrum (2) (Kees Stipplein)
-	Voor Cultuurfabriek (3) LA
(Synagogestraat)
-	Einde van de straat LA (we
steken NIET over – we lopen
met de fiets aan de hand langs
de parkeergarage Arie van
Hensbergen ongeveer 50m lopen)
RD (Verlaat)
-	Tegenover van Manen horlogerie
en voor de SNS bank RA het
straatje in (Achterstraat)
-	Achterstraat wordt Nieuweweg
tot einde LA en direct RA
Nieuweweg vervolgen.
U passeert achtereenvolgens
de Nieuwe molen (4), de
voormalige Apostolische kerk
(5), molen de Vriendschap (6)
en cafe ‘t Huchie (7)
-	Nieuweweg blijven volgen tot
Grote Beer, bij verkeerslichten
oversteken dan LA, bij RondwegWest RA. Onder A12 door
langs MacDonald, RA richting
aanhouden van Pannenkoekhuis
“De Bijenmarkt”
-	Bij rotonde LA (driekwart)
Arsenaal-Kerklaan einde RA
(Nieuweweg Noord), langs de
St. Willibrorduskerk (8)
-	Onder het spoor direct LA
(De Schalm) links aanhouden
weg vervolgen langs het spoor en
Fort aan de Buursteeg (9)
-	Knooppuntroute 99 aanhouden,
spoor over langs de Linie van
Juffrouwwijk (10) en aan het
einde van de weg LA (Kooiweg)
onder A12 door Kooiweg blijven
volgen wordt Slaperdijk, deze
geheel uitrijden. U passeert de
werken aan de Roode Haan
(11) en de prijsvraag locatie de
‘Gilbertgaard’ (12), bij het spoor
RD aanhouden
-	Na Slaperdijk 9 LA naar beneden
(Dijkstraat West) knooppuntroute
44 volgen (richting Sauna, 1e
fietspad LA (Dijkstraat)
-	Bij knooppunt 44 RA fietspad.
Einde fietspad LA, u blijft de weg
volgen door het Prattenburgse
bos (13) tot de verkeerslichten,
oversteken, en daarna de Kerkewijk
oversteken direct LA (Kerkewijk)
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blijven volgen spoor over tot aan
verkeerslichten. Bij verkeerslichten
RA (Industrielaan). De verkorte
route gaat hier RD, waar de route
weer kan worden opgepakt bij het
Valleikanaal.
-	Industrielaan blijven volgen
(diverse verkeerslichten passeren)
RD, bij SKF gebouw (14)
1: naarDownTown
oversteken
de andereVeenendaal
kant van (oude
de weg inmiddels
2: het Wageningselaan,
Spectrum
deze ook3:
RD blijven
volgen onder
de Cultuurfabriek
Rondwerg-Oost door, weg weer
4: en Wageningselaan
de Nieuwe molen - Mulderslaan 1
oversteken
5: de Harmonie - Nieuweweg 54
weer vervolgen)
-	Voorbij ACV
LA
6: vuilverwerking
Molen de Vriendschap
- Nieuwew
(Rauweveldseweg)
7:
cafe
‘t
Huchie
-	1e weg LA, (Grebbeweg) fietst u
Kerk
rondom 8:
de HelWillibrordus
(15), brug over,
direct LA9:
(Benedeneind)
langs
Oude katholieke begraafplaat
Pnielkerk fietspad, op kruising
10:LA (Groeneveldselaan)
Fort aan de Buursteeg
fietspaden
11:
Linie van Juffrouwwijk
brug over
-	Na clubhuis
“Greb/TTV”
12: vandedeRoode
Haan RA,
fietspad door park, einde RA dan
13: de ‘Gilbertgaard’ - prijsvraag gebie
direct LA (Palmengrift) Einde RA
14: het Prattenburgse bos
(Boompjesgoed)
-	Dan 1e weg
(Degebouw
Sterke Arm –
15: LASKF
voor politiebureau) rijden tot aan
16: de Blauwe Hel / de Hel
de Kerkewijk, bij de voormalige
17: (16)
Uloen
school
ULO school
de Brugkerk
(17) hier18:
RA, brug
over, direct RA
Brugkerk
langs Valleikanaal
19: J.G. Sandbrinkstraat
-	2e straat LA voor Gemeentehuis,
20: Frisia
bij Raadhuisplein
LAVilla
de JG
van Sandbrinkstraat
in,
21: Theater(18)
het lampegiet
doorrijden
tot
Kerkewijk,
bij
het
22: Recter
Lampegiet (20) en de Frisiavilla
(19) gaat23:
u RA de Oude kerk - Markt 9
-	Na ’t Zusje
de Korenbeurs
24:en voor
Achterkerkstraat
25-27
fietspad LA. Bij 1e grindpad RA
: 1 t/m
Activiteit
(Korenbeurs
11), op kruising
grindpaden RD de Oude Kerk
(22) aan de rechterhand (Het
voormalige pand van Recter (21)
is op zaterdag te voet te bereiken
aan de markt).
rijksmonumenten
-	Bij Achterkerkstraat
LA voor de
voormalige boerderij (23) langs.
nieuwe
Dan 1e a:
weg
RAmolen
(Beatrixstraat).
b: molen
de vriendschap
Einde RA
(Zandstraat)
via
c: fort aan de buursteeg
Scheepjeshofplein,
Hoogstraat,
Linie
van Juffrouwdijk Arie van
Verlaat,d:na
parkeergarage
e: Damsluis In het Valleikanaal en de Werk a/d
Hensbergen RA (Synagogestraat)
f: Kasteel Prattenburg en bijgebouwen
Eindpunt
de Cultuurfabriek (3).

g: de nieuwe fabriek
h: ‘villa’ Stuijvenberg
De totale i:route
bedraagt
Frisia villa
ongeveerj:22
km.
oude
kerk
k: de recter
LA = linksafl: davidsstraat
RA = rechtsaf RD = rechtdoor

