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	Tekstveld 3: Alléén mogelijk van medio april tot medio oktober, i.v.m. veerpont in AmeideRoutebeschrijving - Fietsroute door Lopik, 27 kmStart op de parkeerplaats van de Plus aan de kant van de Vogelzangkade. Steek de Roelafweg Noord over*. Weg wordt Wielsekade. Pas op voor middenpaaltjes. Steek de Zijdeweg over. Knooppunt 55. Volg knooppunt 13. Wielsekade wordt Cabauwsekade. Steek in Cabauw de Nicolaas van Catsweg over. Pas op smal verhard fietspad. Volg bij Schoonhoven de weg in de bocht naar rechts en blijf langs het water de Lopiker Wetering volgen. Weg wordt Nassaukade. Sla rechtsaf over het bruggetje en fiets parallel langs de Lopikerweg. Steek verderop via het bruggetje links het water over. Weg wordt Vlisterpad. Rechtsaf is knooppunt 13, maar deze route gaat via het centrum richting knooppunt 10. Rijd rechtdoor naar de rotonde via het fietspad. Steek de C.G. Roosweg over en neem de tweede afslag de Pleinweg op. Sla linksaf de Stationsstraat in. Sla rechtsaf de Opweg 2 op. Steek direct links (via de korte klim omhoog) het water over en sla rechtsaf op de Oude Haven. Steek het plein over naar de rechterkant van de weg, weg wordt Haven. Ga aan het einde linksaf. Haven wordt Korte Dijk. Sla rechtsaf de Veerstraat in. Fiets onder de Veerpoort door. Weg wordt Buiten de Veerpoort. Knooppunt 10.Neem de Veerpont.Over het water gaat de weg met een bocht naar links en dan naar rechts. Steek de gevaarlijke kruising over naar links en volg het fietspad op de Veersedijk. Pas op 60km-zone. Knooppunt 66.Rijd Nieuwpoort in. Weg wordt Hoogstraat. Hoogstraat wordt Lekdijk. Rijd door Langerak blijf de Lekdijk volgen. Rijd door Waal. Sla rechtsaf op de Boonevlietweg. Knooppunt 65.Sla linksaf op Tiendweg. Sla linksaf op de Langesteinseweg.** Sla rechtsaf op de Tiendweg. Tiendweg wordt Hogewaard. Hogewaard wordt Molenstraat. Molenstraat wordt Kerkstraat. Sla linksaf de Benedendamsestraat op. Sla rechtsaf op Oudendijk. Steek de Lekdijk over. Fiets aan de linkerkant de Lekdijk Loswal op. Neem de Veerpont. Alleen mogelijk van medio april tot medio oktober.Over het water gaat de Lekdijk Oost in een bocht naar rechts en naar links. Knooppunt 14. Sla rechtsaf op Lekdijk Oost. Knooppunt 86. Sla linksaf op S.L. van Alterenlaan, in Jaarsveld. Sla aan het einde rechtsaf op de Veldensteinlaan en ga met de bocht mee naar links. Ga aan de rechterkant het bruggetje over en neem het fietspad langs de S.L. van Alterenlaan. Sla rechtsaf en neem het fietspad langs de M.A. Reinaldaweg. Knooppunt 85, in Graaf. Sla vóór de kruising bij de verkeerslichten linksaf en steek de kruising over. Pas op voor middenpaaltjes. Volg de Vogelzangsekade. Einde bij de Plus in Lopik. Fietsknooppunten55-(13)-10-66-65-64-14-86-85-55VeerpontKijk voor vaartijden van de veerdienst Schoonhoven (tussen knooppunten 10 en 65) op https://www.veerdienst-schoonhoven.nl/dienstregeling.htmlKijk voor vaartijden van veerdienst de Overkant (tussen knooppunten 64 en 14) op https://www.voetveer-ameide-lopik.nl/.  Alléén mogelijk van medio april tot medio oktober. * Bij Cooiman Fietsen zijn ook (elektrische) fietsen te huur** Alternatieve route, volg knooppunt 64 en fiets via de Lekdijk door Tienhoven richting de veerpont van Ameide. 
	Tekstveld 6: 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.


