FIETSTOCHTEN

VERENIGING VRIENDEN VAN DE VOETVEREN
vertrek :

Deventer

lengte : 20 km

Startpunt : station Deventer
Voor vaartijden, telefoonnummer en mail-adres
voor informatie, zie www.voetveren.nl voor de
volgende veerponten:
- Deventer – De Worp (Ov11)
- Gorssel – Wilp (Ge06)

LET OP:
Sommige veerponten varen niet het hele jaar
of niet op alle dagen.
Ook willen de tijden nog weleens wijzigen.
Wilt u zekerheid, bel dan vooraf de veerbaas op

Plaats

Km

Beschrijving

Deventer

0,0

Ga vanaf het NS-station rechtdoor (brug waarover auto's rijden) richting
centrum (Stationsplein)
Singel bij verkeerslichten oversteken, rechtdoor richting centrum
(Singelstraat)
Kruispunt, rechtdoor (Sijzenbaanplein)
Waar weg linksafbuigt, ga rechts (eigenlijk rechtdoor) (Achter de Broederen)
Na de Broederkerk even links, en direct rechts (Achter de Broederen)
Steeds rechtdoor (Engestraat, Stromarkt, Graven)
Nieuwe markt schuin oversteken (even links, weer rechts) (Hofstraat)
Welle oversteken en naar het veer gaan
Overvaren over de IJssel, aan de andere kant steiger af
Einde steiger links (Bolwerk)
Onderdoor viaduct dijk vervolgen (Bolwerksweg)
Onderdoor autosnelweg A1, weg vervolgen (Bolwerksweg)
Splitsing, links dijk aanhouden (Weerdseweg)
Linksaf fietspad naar het veer (wegwijzer)
Door de uiterwaarden naar het veer
Overvaren naar Gorssel. In Gorssel veerdam afrijden, dan rechts Gorssel
Kruispunt, linksaf (Veerweg)
Bij verkeerslichten provinciale weg oversteken, dan schuin linksaf
(Elfuursweg)
Linksaf (Parallelweg)
T-splitsing, rechtsaf (Dommerholtseweg)
Einde bebouwde kom, rechtdoor zandweg (Dommerholtseweg)
Kruispunt met Huzarenlaan, rechtdoor (Dommerholtseweg)
Twee wegen komen samen, schuin linksaf (Dommerholtseweg)
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Bij spoorwegovergang drukke weg rechts (Lochemseweg)
Eerste weg links (Oxerweg)
Kruispunt, rechtdoor (Oxerweg)
Kruispunt, linksaf (Oude Larenseweg)
Kruispunt, rechtdoor (Oude Larenseweg)
Spoorwegovergang, rechtdoor (Oude Larenseweg)
Kruising met Bosweg, rechtdoor (Oude Larenseweg)
Kruising bij begin bebouwde kom, rechtsaf (Olthoflaan)
T-splitsing, linksaf (Dortherweg)
Daar waar Dortherweg naar links buigt, volg zandweg rechtdoor
Splitsing zandwegen. Neem rechterweg (eigenlijk rechtdoor)
Dijkje oversteken, rechtdoor (Kruklandsweg)
Provinciale weg oversteken en rechtsaf richting Deventer (Deventerweg)
Onderdoor twee viaducten A1 (Deventerweg)
Volg parallelweg aan de linkerkant (Deventerweg)
Daar waar hoofdweg schuin naar rechts gaat, rechtdoor rijden
(Zutphenseweg)
Net voor bord met eenrichtingsverkeer rechtsaf (Deenseweg)
Sluis en bruggen oversteken (Deenseweg)
Kruising, rechtdoor (mr. H.F.de Boerlaan)
Kruising bij verkeerslichten, rechtdoor (mr. H.F.de Boerlaan)
Kruising bij verkeerslichten, rechtdoor (mr. H.F.de Boerlaan)
Kruising, rechtdoor
T-splitsing bij Saxion hogescholen. Linksaf (Handelskade)
T-splitsing, linksaf
T-splitsing, rechtsaf naar station
Rechtsaf over Leeuwenbrug naar het station (Stationsplein)
Station, einde route

