
De Rabobank  Zeven  KernenDe Rabobank  Zeven  Kernen  
Fietstocht (47 km) met leukeFietstocht (47 km) met leuke   
prijzen!!prijzen!!
Na het succes tijdens de Heuvelrugdagen vorig jaar wordt opnieuwNa het succes tijdens de Heuvelrugdagen vorig jaar wordt opnieuw  
een  fietstocht  georganiseerd  die  alle  kernen  van  de  gemeenteeen  fietstocht  georganiseerd  die  alle  kernen  van  de  gemeente  
Utrechtse Heuvelrug aandoet.Utrechtse Heuvelrug aandoet.

In samenwerking met lokale horecagelegenheden en de Rabobank UtrechtseIn samenwerking met lokale horecagelegenheden en de Rabobank Utrechtse  
Heuvelrug  heeft  de  Fietsersbond  een  prachtige  fietstocht  van  circa  47Heuvelrug  heeft  de  Fietsersbond  een  prachtige  fietstocht  van  circa  47  
kilometer  uitgezet.  De  route  kan  in  iedere  kern  gestart  worden,  dezekilometer  uitgezet.  De  route  kan  in  iedere  kern  gestart  worden,  deze  
routebeschrijving begint in Maarn. De totale lengte van de route is 47 km,routebeschrijving begint in Maarn. De totale lengte van de route is 47 km,  
maar er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om de route in te korten.maar er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden om de route in te korten.  
Deelnemers  die  de  hele  tocht  volbrengen  en  hun  gestempeldeDeelnemers  die  de  hele  tocht  volbrengen  en  hun  gestempelde  
deelnemerskaart insturen, maken kans op leuke prijzen. deelnemerskaart insturen, maken kans op leuke prijzen. De deelnemerskaartDe deelnemerskaart  
inzenden met  de 7 stempels  naar  inzenden met  de 7 stempels  naar  Heuvelrugdagen 2007,  Postbus 200,Heuvelrugdagen 2007,  Postbus 200,  
3940 AE Doorn, t.a.v.Nana Bies3940 AE Doorn, t.a.v.Nana Bies. De prijzen bestaan uit diefstalbestendige. De prijzen bestaan uit diefstalbestendige  
fietssloten en enkele routebundels. fietssloten en enkele routebundels. 

STARTPUNT/HALTE kern Maarn (0 km/47,5 km)STARTPUNT/HALTE kern Maarn (0 km/47,5 km)
eetcafe 't Vosjeeetcafe 't Vosje

Vanaf 't Vosje rechtsaf Maarn in, TuindorpwegVanaf 't Vosje rechtsaf Maarn in, Tuindorpweg
Tuindorpweg volgen met de bocht mee, gaat over in PoortsebosTuindorpweg volgen met de bocht mee, gaat over in Poortsebos
Bij verkeerslichten oversteken en rechtsaf, weg met slecht wegdek, De HoogtBij verkeerslichten oversteken en rechtsaf, weg met slecht wegdek, De Hoogt
Na circa 600 m, bij paddestoel 20382 linksaf, fietspad omhoogNa circa 600 m, bij paddestoel 20382 linksaf, fietspad omhoog
Fietspad gaat langzaam weer naar beneden, einde fietspad oversteken en linksafFietspad gaat langzaam weer naar beneden, einde fietspad oversteken en linksaf
Fietspad vervolgen tot in DriebergenFietspad vervolgen tot in Driebergen
Na de restaurants “De Bergse Bossen” en “Klein Zwitserland” aan rechterzijde linksNa de restaurants “De Bergse Bossen” en “Klein Zwitserland” aan rechterzijde links  

aanhouden (niet extreem links!), paddestoel 20592, schelpenpadaanhouden (niet extreem links!), paddestoel 20592, schelpenpad
Bij voorrangsweg met fietspad rechtsaf, ArnhemsebovenwegBij voorrangsweg met fietspad rechtsaf, Arnhemsebovenweg
Na circa 50 meter linksaf, lommerrijke laan met in het midden een watertje,Na circa 50 meter linksaf, lommerrijke laan met in het midden een watertje,  
WelgelegenlaanWelgelegenlaan
Deze helemaal uitrijden en aan einde rechts aanhouden, VijverlaanDeze helemaal uitrijden en aan einde rechts aanhouden, Vijverlaan
Rechts om de vijver heen en linksaf, OranjelaanRechts om de vijver heen en linksaf, Oranjelaan
Rechtsaf, Nassaulaan en op kruising rechtdoor, langs wegafsluiting voor autoverkeerRechtsaf, Nassaulaan en op kruising rechtdoor, langs wegafsluiting voor autoverkeer
Einde weg linksaf, winkelstraat, TraaijEinde weg linksaf, winkelstraat, Traaij
Bij de voorrangsweg isBij de voorrangsweg is

STARTPUNT/HALTE kern Driebergen (9,7 km)STARTPUNT/HALTE kern Driebergen (9,7 km)
Bourgondier De ReizigerBourgondier De Reiziger

Bij verkeerslichten oversteken, Korte DreefBij verkeerslichten oversteken, Korte Dreef
Bij benzinepomp linksaf, EngwegBij benzinepomp linksaf, Engweg
Engweg volgen, u verlaat Driebergen, na scherpe bocht links GoijerdijkEngweg volgen, u verlaat Driebergen, na scherpe bocht links Goijerdijk
Asfaltweg vervolgen, heet vervolgens Zwarte Weg en DwarswegAsfaltweg vervolgen, heet vervolgens Zwarte Weg en Dwarsweg
Bij T-kruising linksaf, SterkenburgerlaanBij T-kruising linksaf, Sterkenburgerlaan
Einde weg rechtsaf, GoijerdijkEinde weg rechtsaf, Goijerdijk
Na ongeveer 1 km linksaf, halfverharde weg, VossensteinsesteegNa ongeveer 1 km linksaf, halfverharde weg, Vossensteinsesteeg
Na binnenrijden van het bos rechts aanhouden, schelpenpad op, MolenwegNa binnenrijden van het bos rechts aanhouden, schelpenpad op, Molenweg
Schelpenpad blijven volgen, grindweg overstekenSchelpenpad blijven volgen, grindweg oversteken
Schelpenpad gaat over in asfaltwegSchelpenpad gaat over in asfaltweg
Verharde weg linksaf, nog steeds Molenweg, met enkele drempelsVerharde weg linksaf, nog steeds Molenweg, met enkele drempels
Na het huis met de muurschildering en het rieten dak rechtdoor, halfverharde wegNa het huis met de muurschildering en het rieten dak rechtdoor, halfverharde weg
Op de parkeerplaats achter het Cultuurcentrum rechtdoor, SchoollaanOp de parkeerplaats achter het Cultuurcentrum rechtdoor, Schoollaan
Op het plein aan de andere zijde van de kerk isOp het plein aan de andere zijde van de kerk is

STARTPUNT/HALTE kern Doorn (17,3 km)STARTPUNT/HALTE kern Doorn (17,3 km)
cafe-restaurant Ome Loucafe-restaurant Ome Lou

Bij verkeerslichten oversteken, Rijksstraatweg volgenBij verkeerslichten oversteken, Rijksstraatweg volgen
Na garagebedrijf parallelweg op, vervolgens rechtsaf en direct links, PostwegNa garagebedrijf parallelweg op, vervolgens rechtsaf en direct links, Postweg
Op kruising rechts aanhouden (niet extreem rechts), BuurtwegOp kruising rechts aanhouden (niet extreem rechts), Buurtweg

http://www.heuvelrugdagen.nl
http://www.rabobank.nl/uhr


U verlaat DoornU verlaat Doorn
Van rechts komt er een weg bij, u volgt de BuurtwegVan rechts komt er een weg bij, u volgt de Buurtweg
U passeert de Sandenburgerlaan en de BuntlaanU passeert de Sandenburgerlaan en de Buntlaan
Bij driesprong voor rode brievenbus linksaf (bordjes LF4a volgen), Zandweg en eindeBij driesprong voor rode brievenbus linksaf (bordjes LF4a volgen), Zandweg en einde  
weg rechtsaf, Darthuizerwegweg rechtsaf, Darthuizerweg
Deze weg tot einde volgen, bij T-splitsing linksafDeze weg tot einde volgen, bij T-splitsing linksaf
Voor het hek van kasteel Broekhuizen rechtdoor, MiddelwegVoor het hek van kasteel Broekhuizen rechtdoor, Middelweg
U komt Leersum binnen en houdt links aan bij Y-splitsing, blijft Middelweg (u verlaatU komt Leersum binnen en houdt links aan bij Y-splitsing, blijft Middelweg (u verlaat  
de LF4a-route)de LF4a-route)
Einde weg linksaf en bij verkeerslichten is Einde weg linksaf en bij verkeerslichten is 

STARTPUNT/HALTE kern Leersum (25 km)STARTPUNT/HALTE kern Leersum (25 km)
eetcafe De Remiseeetcafe De Remise

Rijksstraatweg richting centrum volgen, bij rotonde rechtdoorRijksstraatweg richting centrum volgen, bij rotonde rechtdoor
fietspad volgen tot in Amerongen, bij rotonde rechtsaf en rechts aanhouden,fietspad volgen tot in Amerongen, bij rotonde rechtsaf en rechts aanhouden,  
KerswegKersweg
Aan de linkerzijde zijn enkele tabaksschurenAan de linkerzijde zijn enkele tabaksschuren
Einde weg, bij het cafe, linksaf, DrostestraatEinde weg, bij het cafe, linksaf, Drostestraat
rechtsom de kerk, Nederstraat, u komt bijrechtsom de kerk, Nederstraat, u komt bij

STARTPUNT/HALTE Amerongen (28,8 km)STARTPUNT/HALTE Amerongen (28,8 km)
cafe-restaurant Buitenlustcafe-restaurant Buitenlust

Holleweg volgen, voorrangsweg oversteken en Holleweg vervolgen Holleweg volgen, voorrangsweg oversteken en Holleweg vervolgen 
Tweede straat rechtsaf, De DelTweede straat rechtsaf, De Del
Einde weg links, De Kievit, gaat over in fietspad Einde weg links, De Kievit, gaat over in fietspad 
Fietspad volgen, maakt enkele bochtenFietspad volgen, maakt enkele bochten
vanaf rechts komt een weg er bij, Veensewegvanaf rechts komt een weg er bij, Veenseweg
Asfaltweg gaat na sportvelden over in zandweg met smal fietspad omhoogAsfaltweg gaat na sportvelden over in zandweg met smal fietspad omhoog

In afdaling bij paddestoel linksaf richting OverbergIn afdaling bij paddestoel linksaf richting Overberg
Bij splitsing rechtdoor, breder fietspad Bij splitsing rechtdoor, breder fietspad 
Bij Y splitsing rechts aanhouden (bordje restaurant Holle boom)Bij Y splitsing rechts aanhouden (bordje restaurant Holle boom)
rechts isrechts is

STARTPUNT/HALTE Overberg (35 km)STARTPUNT/HALTE Overberg (35 km)  
Brasserie De Holle BoomBrasserie De Holle Boom

Linksaf en direct rechts richting OverbergLinksaf en direct rechts richting Overberg
Na de spoorwegovergang linksaf, HaarwegNa de spoorwegovergang linksaf, Haarweg
U verlaat OverbergU verlaat Overberg
Einde weg linksaf, spoorwegovergang en rechtsaf, opnieuw HaarwegEinde weg linksaf, spoorwegovergang en rechtsaf, opnieuw Haarweg
Deze weg blijven volgen, maakt enkele bochtenDeze weg blijven volgen, maakt enkele bochten
U komt in de gemeente Woudenberg en gaat rechtsaf, klinkerweg over viaductU komt in de gemeente Woudenberg en gaat rechtsaf, klinkerweg over viaduct
Na spoorwegovergang linksaf, RumelaarsewegNa spoorwegovergang linksaf, Rumelaarseweg
U komt weer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (weg heet weer Haarweg)U komt weer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (weg heet weer Haarweg)
In Maarsbergen rechtdoor en bij verkeerslichten linksafIn Maarsbergen rechtdoor en bij verkeerslichten linksaf
Na de spoorwegovergang is Na de spoorwegovergang is 

STARTPUNT/HALTE Maarsbergen (44 km)STARTPUNT/HALTE Maarsbergen (44 km)
Motel MaarsbergenMotel Maarsbergen

Spoorwegovergang oversteken en bij verkeerslichten linksaf richting Maarn volgenSpoorwegovergang oversteken en bij verkeerslichten linksaf richting Maarn volgen
Oversteken, aan de linkerkant ligt het fietspad, u verlaat MaarsbergenOversteken, aan de linkerkant ligt het fietspad, u verlaat Maarsbergen
Na het bosje rechtsaf, AndersteinwegNa het bosje rechtsaf, Andersteinweg
Als de weg naar rechts buigt linksaf slaan, achter boerderij langsAls de weg naar rechts buigt linksaf slaan, achter boerderij langs
linksaf fietspad volgen, en na bocht naar rechts opnieuw linksaf, smal pad linksaf fietspad volgen, en na bocht naar rechts opnieuw linksaf, smal pad 
u komt Maarn binnen en gaat linksaf, Planetenbaanu komt Maarn binnen en gaat linksaf, Planetenbaan
Aan het einde is aan de rechterkant halte, eind- en startpunt MaarnAan het einde is aan de rechterkant halte, eind- en startpunt Maarn

De afdeling Utrechtse Heuvelrug van de Fietsersbond zet zich met 
name in voor de belangen van de dagelijkse fietsers. Vooral het fietsen 
naar school, naar de winkel en naar het werk moet worden bevorderd. 
Dit moet zo comfortabel en veilig mogelijk kunnen gebeuren.

Kijk  op  http://www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug voor  meer 
informatie.

http://www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug
http://www.fietsersbond.nl/utrechtseheuvelrug
http://www.heuvelrugdagen.nl
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