
Fietstocht 26km Startpunt op het kerkplein  

• Sla rechtsaf de bonnenburgerlaan en ga naar 85m rechtsaf de Hagedoornstraat in. Deze fietsen 

we uit en slaan we linksaf de Langeslag op (zwaaien we even rechts naar de Fam. van der Graaf 

   )  

• Na 300 m op de Langeslag slaan we linksaf op de Acacialaan… op nummer 48 vind je de eerste 

opdracht.  

• We vervolgen onze weg en tegenover de chr. Gref kerk slaan we rechtsaf  richting de 

Keuterstraat. (dit is een klein steegje) 

• Op de Keuterstraat slaan we linksaf en na 190m slaan we rechtsaf de Hanenweg in, weg 

vervolgen naar de Groeneweg. 

• Vervolgens kom je uit op de Oenerweg daar slaan we rechtsaf maar eerst... recht voor je op 

nummer 16a vind je de 2de opdracht. 

• Na 130m nemen we een flauwe bocht naar rechts de schoolweg op weg vervolgen, naar de 

Engweg. 

• Op de Engweg bij nummer 11 vinden we de 3de opdracht. We vervolgen de weg op de Engweg 

richting de Wezeweg  

• 400m op de Wezenweg is huisnummer 26 daar is de 4de opdracht. 

• Na de opdracht fietsen we rechtsaf de Steenvoortseweg op en deze fietsen we uit (850m) tot de 

Elburgerweg daar slaan we rechtsaf, viaduct over, totaal 1 km op de Elburgerwerg… sla dan 

linksaf naar de Terpweg 

• Ga op de Terpweg de 2de weg rechts dit is ook nog de Terpweg bij huisnummer 20 vind je de 5de 

opdracht. 

• Weg vervolgen naar de J.G. van Arkstraat daar slaan we rechtsaf, We fietsen met de bocht mee 

naar links en we slaan na 50m rechtsaf (over het smalle pad) naar Machteldskamp. Op de 

Machteldskamp slaan we rechtsaf, en slaan we linksaf naar de Klein Doesburg deze straat fietsen 

we uit 

• Dan komen we op de Pagenberg, daar op slaan we linksaf om vervolgens na 20m rechtsaf te 

slaan richting de Rhijnsburglaan.(dit is een pad langs het schoolplein) eind van de pad kom je op 

de Rhijnsburgerlaan en aan de rechterkant bevind nummer 7 en daar is de 6de opdracht. 

• Na de opdracht fietsen we tegenover het huis de Burg. Schade van Westrumlaan, richting de 

Meester Nijhoffstraat, sla linksaf naar de Meester Nijhoffstraat. Op nummer 18 bevind zich de 7de 

opdracht.  

• Weg vervolgen op de Meester Nijhoffstraat,(350m) einde van de straat  linksaf om vervolgens na 

25 m rechtsaf te slaan naar de Kamperweg, daar oversteken bij de stoplichten. 

• Bij de stoplichten rechtsaf en bij de 3de weg linksaf de Duisterestraat in fietsen, bij nummer 16 

vind je de 8ste opdracht. 

• Weg vervolgen na 75m sla rechtsaf richting de Wilhelminalaan ( een pad tussen de huizen en flat 

door) Dan zwaaien we rechts naar de fam. Roben    en we gaan links op de Wilhelminalaan. Na 

220m fietsen we linksaf de Emmalaan in. 

• Emmalaan uit fietsen en dan slaan we rechtsaf naar de Sportlaan na 100m slaan we linksaf naar 

de Zwolseweg 

• Op de Zwolseweg fietsen we 1,6 km richting wapenveld. Op huisnummer 67a vinden we de 9de 

opdracht 

• We vervolgen onze weg richting Wapenveld en na 350m slaan we rechtsaf naar de 

Bankenburgerweg 

• Na 350 m slaan we linksaf naar de Wapenvelderkerkweg 



• Hier fietsen we 1.3km en slaan dan linksaf naar de Blauwe Beltweg op nummer 7 is de 10de 

opdracht  

• We vervolgen de weg op de Blauwe Beltweg en na 220 m slaan we linksaf naar de 

Riekenkampweg en slaan weer rechtsaf om op de Riekenkampweg te blijven 

• Dit wordt de Hondenbergseweg na 350m nemen we een flauwe bocht naar links naar de 

Vinkenweg (steken we de Flessenbergerweg over) 

• Na 210m slaan we rechtsaf naar de Nachtegaalweg 

• Na 400m slaan we linksaf naar De Kade (De Kade draait iets naar rechts en wordt De Loswal) 

• Einde van de weg slaan we rechtsaf naar de Klapperdijk 

• En slaan we linksaf naar de Kanaaldijk 

• Na 67m nemen we een Flauwe bocht naar rechts naar de Ossenkampweg  

• En nemen we de eerste weg rechts (Hulsbergen) 

• En dan weer de eerste weg links de Lagekamp op. Op nummer 3 vinden we de 11de opdracht.  

• We vervolgen de weg en slaan rechtsaf de Hoevenkamp op na 120m slaan we rechtsaf naar de 

Rietkamp 

• Einde van de weg slaan we linksaf om vervolgens weer rechtsaf te slaan naar de Zwarte Kolk 

einde van de weg slaan we linksaf naar de Kerkstraat.  

• Op nummer 31 vinden we de 12de opdracht. Na de opdracht maken we ons klaar voor een heel 

stuk fietsen zonder dat we opdrachten tegen komen    

• We vervolgen de weg op de Kerstraat en slaan linksaf naar De Wangen 

• Naar 300 m slaan we rechtsaf naar de Luttenbroekseweg fietsen we helemaal uit (1.2 km)  

• Slaan linksaf naar de Hogestraat we blijven op de Hogestraat tot dat we linksaf slaan naar de 

Revelingseweg  

• Na 400 m slaan we rechtsaf we fietsen dan op de nieuwe Westdijk van de hoogwatergeul dit 

fietspad volgen we 3,8 km we passeren de Ziebroekseweg en de Plakkenweg en slaan dan 

rechtsaf naar de Assendoperstraat 

• Na 680m slaan we linksaf naar de Kavelweg.. op huisnummer 12 vinden wij de 13de stop  

• We vervolgen onze weg richting de Broekstraat en na 550m slaan we rechtsaf naar de 

Broekstraat. Einde van de Broekstaat 1,1 km slaan we linksaf om vervolgens weer rechtsaf te 

slaan. Om vervolgens weer rechtsaf te slaan op de Brugstraat..  

• Na 110m slaan we links de Rein de jongstraat in… op huisnummer 8 vinden we de 14de opdracht.  

• We vervolgen onze weg en komen uit op de Veerstraat hier slaan we rechtsaf. Na 200m slaan we 

linksaf naar de Griftstraat (210m) 

• Slaan dan rechtsaf naar de Kanaalstraat en slaan vervolgens gelijk weer linksaf de 

Doelbeekseweg in, sla rechtsaf om op de Doelbeekseweg te blijven, maar naar 30m slaan we 

linksaf naar de Kuipersakker.. op huisnummer 9 is de 15de opdracht 

• We fietsen  tegen over huisnummer 9 door tussen het appartementencomplex en komen uit op 

de Blekersweg.. deze fietsen we uit en komen we op de Vicarialaan, hier slaan we linksaf en 

volgen de Vicarialaan tot aan de Meesterkamp daar slaan we rechtsaf en op huisnummer 5 is de 

16de opdracht. We vervolgen de weg op de Meesterkamp en komen weer op de 

fietsstraat/Vicarialaan hier slaan we rechtsaf en komen uit op de Bonenburgerlaan om 

vervolgens hier rechtsaf te gaan en fietsen weer terug naar het kerkplein! 

Letters verzamelen 
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