Fietsroute Koningsdag 2021

Onderstaand vind u een globale routebeschrijving voor de fietsroute +- 45 km.
Het is ook mogelijk om een deel van deze route te fietsen.
Bent u inwoner in Hasselt dan kunt u starten vanaf punt 1 (Molen de Zwaluw)
Bent u inwoner van Zwartsluis dan kunt u starten vanaf punt 22 (23/24 enz.)
Bent u inwoner van Genemuiden dan kunt starten vanaf punt 25 (26/27 enz.)

1. Hier ziet u molen De Zwaluw en in de winter ligt de ijsbaan aan u rechterhand, fiets rechtdoor
2. Steek het water (Galgenrak) over bij het gemaal
3/4. Volg het fietspad richting Genne
5. Doorkruis Genne
6/7. Volg de klinkerweg.
8. Sla einde van deze weg linksaf.
9. Volg de Steenwetering en sla links af eind weg.
10/11. Volg de grindweg en steek de N337 over.
12/13. Volg de Holtrustweg
14. Sla hier rechts af en direct weer links af = Grindpad langs de veldschuur
15. Fiets de Wijkweg af en geniet van het uitzicht
16. Sla linksaf richting Zwartewatersklooster. Indien gewenst kunt u ook rechts afslaan om langs de
Vogelkijk hut te fietsen, u komt nu uit bij punt 18.
17. Einde weg rechtsaf
18. Einde Veldeweg links afslaan
19/20. Sla linksaf de Conradweg op
21. Geniet van het uitzicht in Zwartsluis
22. Volg de weg ‘Buitenkwartier’ / Westeinde / Oppen Swolle
23. Volg het fietspad Oppen Swolle
24. Vaar met het pondje naar Genemuiden, kosten €1,- contant of pin.
Maandag t/m Vrijdag: 06:00 - 22:00
Zaterdag: 08:00 - 19:00
Zon- en Feestdagen: 09:00 - 19:00
Let op, u kunt hier ook links afslaan om via Cellemuiden terug te fietsen naar Hasselt
25. Fietst richting de Prinses Julianastraat / Jan van Arkelstraat en geniet van Genemuiden
26. Fiets over de Kamperdijk langs het sportpark De Wetering
27. Fiets over de kamperzeedijk en sla rechtsaf richting de Slaperdijkweg
28/29. Fiets over de staalweg en sla linksaf richting de schaapsteeg
30. Fiets de schaapsteeg af
31/32. Steek over naar de ‘oude Wetering’ en sla hier linksaf richting de Kerkwetering
33/34. Fiets de Kerkwetering uit en sla rechtsaf

35/36/37/38/39. Fiets de nieuwe Wetering en Ruimzichtweg af.
40-45 Fiets de Hasselterdijk / Zwolsedijk af richting Hasselt.
45-1 Nadat u de brug bent afgefietst slaat u rechtsaf de Hoogstraat in, voor de kerk met de bocht
naar links en dan rechtsaf de Ridderstraat in. Via het Eiland richting de Molen (hier kunt u verder uw
route vervolgen vanaf punt 1.

