FIETSTOCHTEN

VERENIGING VRIENDEN VAN DE VOETVEREN
vertrek :

Zwolle

lengte : 25 km

Startpunt : station Zwolle
Voor vaartijden, telefoonnummer en mail-adres voor
informatie, zie www.voetveren.nl voor de volgende
veerponten:
- ’s Heerenbroek – Zalk (Ov05)
- Hattem – Zwolle (Ge03 / Ov07)

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

Zwolle

0,6

Uit het station linksaf, evenwijdig aan spoor (Westerlaan)
Aan het eind linksaf, over spoorwegovergang (Willemskade, later
Veerallee)
Kruispunt, rechtdoor (Veerallee)
Kruispunt (bij Ecodrome), linksaf drukke weg (Nieuwe Veerallee)
oversteken
Na oversteken direct rechtsaf parallelweg aan de linkerkant van deze
drukke weg (Nieuwe Veerallee)
Aan het einde wordt dit een fietspad onderdoor een hoofdweg
Einde fietspad, linksaf (Ruiterlaan)
Einde bebouwde kom, weg buigt naar rechts (Ruiterlaan)
Splitsing, rechtsaf (Het Engelse Werk)
Linksaf fietspad onderlangs het water onder de brug door
Einde fietspad, rechtsaf tussen twee witte huizen door
Over de sluis, daarna linksaf (Oude Veerweg, later Nilandsweg)
Onderdoor autosnelweg (Nilandsweg)
Bij splitsing (waar Nilantsweg overgaat in Meentweg) links aanhouden
Bij de sluizen linksaf over kanaal (Turnhoutseweg)
Aan de andere kant van het kanaal direct linksaf (Spoolderenkweg)
Bij bocht in Botterweg linksaf fietspad
Bij de dijk draait fietspad naar rechts.
Fietspad komt op grotere weg, rechtdoor (Vreugderijkerweg)
Waar Vreugderijkerweg rechtsaf draait de dijk rechtdoor volgen
(Veercaterdijk)
Bij ’s Heerenbroek ligt links het veer naar Zalk
Overvaren naar Zalk, volg het pad naar de dijk (Veerpad)
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Bij de dijk linksaf (Zalkerdijk, verderop Geldersedijk)
Onderdoor snelweg (Geldersedijk)
Kruispunt met grote weg. Rechtdoor richting Hattem (Geldersedijk)
Rotonde, rechtdoor over parallelweg (Geldersedijk)
Einde parallelweg, rechtdoor fietspad (Bevrijdingsweg)
Direct na bocht linksaf over brug (Hoenwaardseweg)
Na brug direct linksaf (Hertog Willem-pad)
Rechtsaf fietspad naar het veer
Overvaren naar Oudeneel. Aan de andere kant het pad naar de dijk volgen
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Bij de dijk rechtsaf, onderlangs de dijk
Boven aan de dijk linksaf fietspad over de dijk
Net na einde fietspad rechtsaf (Schellerenkweg)
In bebouwde kom van Zwolle rechtdoor (Schellerallee)
Bij einde weg links richting centrum (Schellerweg)
Bij grote weg onderdoorgang, ga het fietspad richting centrum (Van
Karnebeekpad)
Onderdoor spoorweg, linksaf (Van Karnebeekstraat)
T-splitsing, rechtsaf (Oosterlaan)
Naar het station
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