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	Tekstveld 1: Routebeschrijving - Fietsroute door Vijfheerenlanden, 32 kmStart bij kruising Loosdorp – Recht van Ter Leede. Knooppunt 59. Volg 20 meter route 58. Ga op Loosdorp direct links voor de brug de Lichte Kade op en blijf links van het water. Ga aan het einde op Hoogeind naar links. Knooppunt 39.Fiets rechtdoor door Middelkoop heen. Sla aan het einde linksaf de Kanaaldijk op. Knooppunt 61. Sla rechtsaf de brug over (nogmaals knooppunt 61) en direct na het water weer rechtsaf de Kleine Kanaaldijk op. Weg wordt Heicopperweg. Knooppunt 21. Steek de weg over en ga rechtdoor, fiets langs het Merwedekanaal. Fiets onder de A27 door. Knooppunt 5.Sla rechtsaf en neem de Bolgerijense Brug over het water. Ga rechtdoor op de Bolgerijsekade. Knooppunt 54.  Sla rechtsaf de Kruisweg op. Sla linksaf de Achterkade op. Fiets over de A27. Knooppunt 4.Fiets rechtdoor (nogmaals knooppunt 4), fiets rechtdoor. Achterkade wordt Zijderveldselaan. Knooppunt 1. Zijderveld.Sla rechtsaf de Dorpsweg op. Steek bij de rotonde eerst over en sla daarna de eerste weg rechts. Het fietspad Kortgerecht is aan de linkerkant van de Provincialeweg. Neem aan het einde de bocht naar rechts en sla vervolgens op de kruising linksaf de Dorpsstraat op. Knooppunt 47. Schoonrewoerd.Sla linksaf de Schoonrewoerdse Kerkweg op. Sla rechtsaf (dus niet links de Kerkweg op) en fiets rechts om de Wiel van Bassa heen. Weg wordt Diefdijk. Er volgt een klim omhoog. Knooppunt 46.Sla rechtsaf de Diefdijk op. Fiets rechts om de Wiel heen. Fiets de spoorwegovergang over. Neem op de rotonde het fietspad en ga rechtdoor, steek de Leerdamseweg over. Knooppunt 48. Fiets rechtdoor. Weg wordt Horndijk. Fiets met de bocht mee naar rechts. Leerdam. Sla rechtsaf de Hogenhoek op. Sla de eerste weg links af Kerkstraat in. Houd links aan en ga de Lingedijk op. Knooppunt 57.Sla rechtsaf de Zuid-Hollandweg op. Ga bij de verkeerslichten rechtdoor.* Steek de spoorwegovergang over. Ga bij de rotonde rechtdoor. Weg wordt Recht van Ter Leede. Sla bij de oversteek linksaf de Glasblazerstraat op en sla direct na het water rechtsaf het Schapendijkje op. Fiets aan de linkerkant van het water. Knooppunt 59. Sla aan het einde rechtsaf op de Bruininxdeelsekade. Sla aan het einde linksaf. Recht van Ter Leede (nogmaals knooppunt 59). Fietsknooppunten59 – 39 – 61 – (61) – 21 – 5 – 54 – 4 – (4) – 1 – 47 – 46 – 48 – 57 – 59 – (59)Alternatief startpunt* Voor grote groepen / mensen die met de auto naar de start komen is de parkeerplaats op het Voorwaartsveld in Leerdam een goede locatie. Neem de Tiendweg en sla bij de verkeerslichten linksaf de Zuid-Hollandweg op en volg de routebeschrijving. 
	Tekstveld 3: Wat zijn Doortraproutes?Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Ze zijn ontwikkeld door de Friese fietsdocenten Jetty de Vries en Karin Broer van de Fietsersbond. Gezien de enthousiaste reacties uit Friesland hebben zij een inspiratiedocument gedeeld met Veilig Verkeer Nederland, zodat wij ook lokale Doortraproutes kunnen uitwerken in de provincie Utrecht. Deze route is getest door vrijwilligers uit Lopik.Navigatiebestand GPXDownload het navigatiebestand in GPX via de website van VVN: https://vvn.nl/nieuws/utrecht/doortraproutes.  Of gebruik de knop onderaan de pagina in de PDF-versie van deze route. Beoordelen DoortraprouteBeoordeel deze route en vul de vragenlijst in via de website: https://nl.research.net/r/Doortraproutes.Of gebruik de knop onderaan de pagina in de PDF-versie van deze route. Veilig Verkeer NederlandVeilig Verkeer Nederland is dé maatschappelijke organisatie die -al 90 jaar- werkt aan verkeersveiligheid in Nederland. Wij helpen mensen en organisaties om zelf, heel makkelijk, een bijdrage te leveren om het verkeer veiliger te maken. Iedereen veilig over straat. Dat is waar we het voor doen.


