FIETSTOCHTEN

VERENIGING VRIENDEN VAN DE VOETVEREN
vertrek :

Dieren

lengte : 22 km

Startpunt : station Dieren
Voor vaartijden, telefoonnummer en mail-adres
voor informatie, zie www.voetveren.nl voor de
volgende veerponten:
- Dieren – Olburgen (Ge08)
- Brummen – Bronkhorst (Ge07)

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
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Vanaf station linksaf (burg.de Bruijnstraat)
Rechtsaf (Spoorstraat)
Kruispunt in centrum. Even links, en direct rechts (Kruisstraat)
Kruispunt, rechtdoor (Kruisstraat)
Bij veer linksaf
Overvaren met het veer. De weg verder volgen (Olburgse weg)
Bij dijk (net voor Olburgen) fietspad linkmsaf (over de dijk)
Einde pad, rechtsaf
T-splitsing, linksaf fietspad langs weg (Olburgseweg)
Linksaf richting Rha (Rhabergseweg)
Splitsing, rechtdoor (Rhabergseweg)
In Rha rechtdoor
Linksaf (Emmerweg)
Bij T-splitsing rechtsaf (Spaensweertweg)
Bij T-splitsing linksaf richting Bronkhorst, fietspad langs de weg
(Molenstraat)
In Bronkhorst linksaf (Onderstraat)
In centrum hoofdstraat volgen rechtsaf (Bovenstraat)
Einde bebouwde kom, linksaf naar veer (Veerweg)
Veer Bronkhorst - Brummen
Overvaren met het veer. Weg vervolgen (Bronkhorsterweg)
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Bij snelweg rechtsaf evenwijdig snelweg, richting Brummen
(Bronkhorsterweg)
Onderdoor snelweg gaan, vervolgens steeds rechtdoor
(Cortenoeverseweg)
Aan eind van de weg, bij voorrangskruising rechtsaf (Zutphensestraat)
Linksaf richting Eerbeek (Schoolstraat)
T-splitsing, linksaf richting Eerbeek (Burg.de Wijslaan)
Met de voorrangsweg meebuigen rechtsaf (Engelenburgerlaan)
Over spoorlijn rechtdoor (Eerbeekseweg)
Bij eerstvolgend kruispunt weg oversteken, en (volgens bordje) fietspad aan
linkerkant van de weg volgen. (Eerbeekseweg)
Linksaf (Hammelerweg)
Weg gaat over in zandweg, deze vervolgen
Na bocht links volgt einde zandweg. Rechtsaf (Spankerenseweg)
Kruispunt, rechtdoor (Spankerenseweg)
Nabij spoorlijn draait weg rechts, weg vervolgen (Spankerenseweg)
Splitsing, linksaf (Spankerenseweg)
Kruispunt, linksaf (Bockhorstweg)
Kruispunt, rechtdoor (Bockhorstweg)
Kruispunt, rechtdoor (Bockhorstweg)
Net voor spoorweg rechtsaf (Dorpsweg)
Doorrijden tot bij het kanaal, burg overgaan. Aan de andere kant van het
kanaal linksaf langs het water (Kanaalweg)
Spoorweg overgaan, direct daarna rechtsaf (Zuidelijke Parallelweg)
Kruispunt bij overweg, rechtdoor (Zuidelijke Parallelweg)
Rechtd oor rijden (burg. De Bruinstraat) tot bij het station NS
einde bij station NS

