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Startpunt: bij de ingang van de Hervormde Gemeente (J.A. Beijerinkstraat) 

 

1) Ga het voetpad op (Let op de verkeersregels!). 

2) Aan het einde van het voetpad ga je rechtsaf, het bruggetje over. 

3) Ga over het bruggetje links de Burgemeester Vogelaarsingel op en rij 

door tot aan de Zeemanstraat. 

4) Ga rechtsaf de Zeemanstraat in. 

5) Verderop rechtsaf de Kamerlingh Onnesstraat in  

6) Verderop linksaf de Zernikestraat in. 

Blijf rechtuit rijden tot aan de Vrijheidslaan. 

7) Ga rechtsaf de Vrijheidslaan in en blijf de weg door de Dorpsstraat 

volgen tot aan het bruggetje (Gele Brug). 

8) Ga de Gele Brug over en sla rechtsaf (het fietspad langs de 

Ringvaart). 

9) Ga bij het volgende bruggetje linksaf (richting De Bron). 

10) Steek de Ringvaartlaan over en ga linksaf het fietspad op (Veenmos). 

11) Hou bij de splitsing links aan, en ga verder op het Sterremos. 

12) Aan het einde van de Sterremos ga je linksaf. 

13) Ga rechtsaf de Ringvaartlaan op. 

14) Sla verderop rechtsaf (Parallelweg-Zuid). 

15) Rechtsaf het Goudmos in. 

16) Na 100 m rechtsaf Schotelmos in. 

17) Direct linksaf fietspad richting Bronsmos 

18) Fietspad rechtsaf (Bronsmos) 

19) Fietspad linksaf (Witmos) 

20) Ga voor het bruggetje linksaf en volg dit fietspad om Dianthus heen 

(Mezendaal). 

21) Houd rechts aan (Eendendaal). 

22) Ga voor de parkeerplaats van de Reigerhof rechtsaf het fietspad op 

richting Ringvaartlaan 

23) Oversteken en linksaf het fietspad blijven volgen (richting 

aquaduct). 

24) Ga rechtdoor over de rotonde de Batavierlaan op. 

25) Verderop ga je rechtsaf, de J.A. Beijerinkstraat in en je rijdt door 

tot de kruising met het Kerkepad. 

Ga hier het Kerkplein op (bij de Beachvlag) 

Vergeet niet je hesje in te leveren! 

 

 

Elke richtingsverandering is met blauwe pijlen op het wegdek aangegeven! 

 

Volg bij werkzaamheden altijd de instructies die daar gelden (bijv.  

“fietsers afstappen”). Als er geen instructies zijn en het is niet mogelijk 

om de route fietsend te vervolgen, stap dan af en loop langs de 

werkzaamheden. Daarna kun je weer verder fietsen. 
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