FIETSROUTES KONINGSDAG ORANJEVERENIGING OUDLEUSEN 2021

GEZINSFIETSROUTE ca: 10 kilometer
Start en finish zijn bij de verkeerslichten Hessenweg ( N340) en Om de Landskroon.
Bij mooi weer is misschien verstandig om drinken en wat lekkers mee te nemen voor onder weg.
Toelichting: rechtsaf = R.A. linksaf = L.A. en recht door = R.D.
1. Fiets de Om de Landskroon op
2. Bij Holleweg R.A.
3. Bij Oude Oever R.A.
4. Bij verharde weg ( de Stokte ) R.D.
5. Bij Frankenweg R.A.
6. Bij Welsummerweg L.A.
7. Bij Hofmanssteeg R.A.
8. Bij Oosterdalfsersteeg L.A.
9. Bij Trechterbeker R.A. en direct weer L.A.
10. Bij Oude Middenweg R.A.
11. Bij Trechterbeker L.A.
12. Bij Steentijd R.A.
13. Op kruising weg met fietsstroken L.A. (Kampmansweg )
14. Bij Welsummerweg R.A.
15. Bij De Stokte L.A.
16. Bij Brinkweg links aanhouden ( de Stokte)
17. Op het punt waar je naar het pontje kunt R.A. en naar boven fietsen. Hier is een heel mooi
uitzicht en is er een veldje om even uit te rusten.
18. Als je bent uitgerust weer terug fietsen naar de stokte en hier R.A. om de weg te vervolgen.
19. Bij de Frankenweg staat een uitkijktoren, als je nog energie over hebt kun je nog even naar
boven klimmen en genieten van een prachtig uitzicht.
20. De verharde weg ( De Stokte ) blijven volgen tot je tegen de Hessenweg aan fietst. Hier rechtsaf
en bij de verkeerslichten is het einde van de fietsroute.

FIETSROUTE ca: 32 kilometer
Start en finish zijn bij de verkeerslichten Hessenweg ( N340) en Om de Landskroon.
De route gaat voor een groot deel over het fietsknooppunten route ( kpr )
Halverwege zijn er koffie to go lokaties maar je kunt ook eigen drinken e.d. meenemen.
Fiets vanaf het startpunt “Om De Landskroon” op naar kpr 69
Vervolgens kpr 60 61 63
Bij kpr 63 rechtsaf het fietspad op. Bij de Markeweg fietsen we rechtdoor richting Dalfsen.
( hier verlaten we het kpr eventjes) Bij de kruising met de Fazantenbosweg linksaf de Vlierhoekweg
op. Ga de 2e weg rechtsaf de Rekveldweg op en aan het eind linksaf de Venneweg op.
Bij de volgende kruising linksaf de Schaapskooiweg op en bij de volgende kruising rechtsaf de
Vennenbergweg op.
Volg nu vanaf hier kpr 93 81 82 89 87 58 83 59 90 8
Bij kpr 8 rechtdoor de verharde weg ( De Stokte ) blijven volgen tot je tegen de Hessenweg aan
fietst. Hier rechtsaf en bij de verkeerslichten is het einde van de fietsroute.

FIETSROUTE ca. 53 kilometer
Start en finish zijn bij de verkeerslichten Hessenweg ( N340) en Om de Landskroon.
De route gaat voor een groot deel over het fietsknooppunten route ( kpr )
Halverwege zijn er koffie to go lokaties maar je kunt ook eigen drinken e.d. meenemen.
Fiets vanaf het startpunt “Om De Landskroon” op naar kpr 69
Vervolgens kpr 60 61 63
Bij kpr 63 rechtsaf het fietspad op. Bij de Markeweg fietsen we rechtdoor richting Dalfsen.
( hier verlaten we het kpr eventjes) Bij de kruising met de Fazantbosweg linksaf de Vlierhoekweg
op. Ga de 2e weg rechtsaf de Rekveldweg op en aan het eind linksaf de Venneweg op. Bij de
volgende kruising linksaf de schaapskooiweg op en bij de volgende kruising rechtsaf de
Vennenbergweg op.
Volg nu vanaf hier kpr 93 95
Bij kpr 95 rechtdoor het fietspad volgen, de Lemelerveldseweg oversteken en rechts aanhouden
richting Heino. Na 50 meter rechtsaf de Haarweg op ( hier verlaten we het kpr eventjes).
Einde Haarweg linksaf de Lageweg op en de verharde weg volgen (Lageweg gaat over in
Eikenlaan) tot aan de Twentseweg. Ga hier rechtdoor en volg kpr 18.
Vervolgens kpr 17 42 6 15 7 78 79 86 76 46 45 44 43 56 57 8
Fiets bij kpr 8 linksaf De Stokte op en op De Stokte blijven tot je tegen de Hessenweg aan fietst.
Hier rechtsaf en bij de verkeerslichten is het einde van de fietsroute.

