Routebeschrijving

&

De route is beschreven vanaf het startpunt ‘Station Geldermalsen – parkeerplaats West’.
Maar je kunt de route ook op iedere andere locatie starten. Uiteraard kun je de route ook
andersom rijden.

ORGANISEREN SAMEN DE

MOLENFIETSDAG
2 oktober 2021 | 10.00 – 16.00 uur
ERVAAR DEZE MOOIE FIETSROUTE LANGS WINDPARK DEIL EN GEOFORT
MEER WETEN OVER
DE WINDMOLENS?
KOM LANGS EN KRIJG
ANTWOORD OP AL
JE VRAGEN.

MET DE BOSWACHTER
NATUURGEBIED ‘T BROEK
VERKENNEN? MELD JE
VOOR EEN EXCURSIE BIJ
WINDPARK DEIL.

AVONTUREN BELEVEN
MET WERELDSE
THEMA’S? BEZOEK
DEZE DAG GEOFORT
MET 5 EURO KORTING.

1

Start je bij Station Geldermalsen op de parkeerplaats West? Rijd dan naar restaurant
3 Zussen in Meteren via de Rijksstraatweg en volg vanaf daar het fietspad langs de
provinciale weg.

2

Bij de Rijweg sla je rechtsaf en meteen weer linksaf naar de Zandweg. Deze rijd je helemaal af.

3

Na het viaduct over de snelweg ga je de eerste weg rechts, de Slimweistraat in. Die gaat over
in de Veerstraat. Helemaal aan het einde, bij de T-splitsing, sla je rechtsaf bij de Broekgraaf.
Iets verderop vind je Windmolenpark Deil in natuurgebied ’t Broek.

4

Om de route daarna te vervolgen, fiets je een kort stukje terug en rijd dan rechtdoor via de
Veerstraat naar de Molenkampweg.

5

Bij de T-splitsing ga je rechts de Herkensdreef op. Volg de doorgaande weg naar de
Splintkampweg.

6

Bij de kruising ga je rechtsaf de Marijkestraat op. Na het viaduct ga je linksaf de Lageveldweg
in. Je volgt die weg tot aan de kruising met de Koorngraaf.

7

Bij de Koorngraaf sla je linksaf. Je rijdt die weg helemaal af tot aan GeoFort.

8

Na je bezoek aan GeoFort sla je rechtsaf en vervolgt je route via de Nieuwe Steeg.

9

Bij de T-splitsing ga je rechtsaf de Lingedijk op en vervolg die helemaal door Gellicum,
over de provinciale weg tot aan de Roodseweg. Sla hier rechtsaf.

10

De Roodseweg gaat over in de Achterweg.

11

Sla linksaf de Rijsakkerweg in, sla verderop rechtsaf naar de Molendijk langs de Linge die je
helemaal blijft volgen totdat je onder de snelweg door bent gefietst. Vanaf daar volg je de
Kampsedijk.

12

Bij de kruising ga je links de Beemdstraat in. Vervolgens ga je weer de eerste weg links,
de Molenweg in. Via de Molenweg fiets je verder over de Appeldijk en de Koningsweg.

13

Aan het einde van de Koningsweg sla je linksaf de Krooiweg op die overgaat in de Deilsedijk.
Fiets verder naar Station Geldermalsen.

Geen behoefte om de gehele route te fietsen?
Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar GeoFort of Windpark Deil komen en
deelnemen aan alle activiteiten. We ontvangen je graag tussen 10 en 16 uur.

Lengte route: 36,2 km
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Voucher
Bezoek GeoFort tijdens de Molenfietsdag
op 2 oktober 2021. Krijg 5 euro toegangs
korting en/of gratis koffie/thee.

