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	Tekstveld 1: Routebeschrijving - Fietsroute door Vijfheerenlanden, 24,3 kmStart bij Langeweg 2, op de parkeerplaats van Sportpark Blankenstein. Sla rechtsaf en volg het fietspad naast de rijbaan. Ga bij de rotonde rechtsaf de Clarissenhof op. Volg de bocht naar links, weg wordt Kanaalweg. Fiets onder het viaduct van de A2 door. Neem aan de rechterkant het verplichte fietspad en blijf langs het water fietsen. Sla aan het einde rechtsaf het fietspad van de Aime Bonnastraat op. Ga bij de rotonde rechtdoor. Weg wordt Kanaalweg. Knooppunt 11.Sla rechtsaf de Brugdijk op. Fiets de Hoge Brug over. Sla linksaf de Lekdijk op. Let op: 60km-zone. Volg de bocht mee naar rechts. Fiets onder de A27 door. Knooppunt 12. Sla rechtsaf de Hoevenweg op. Fiets langs recreatieplas Everstein. Sla op de kruising rechtsaf de Dorpsstraat op richting Hoef en Haag. Steek de kruising over, Dorpsstraat wordt Biezenweg. Sla aan het einde linksaf de Breede Sticht op richting Everdingen. Let op: 60km-zone. Fiets voor de T-splitsing het bruggetje over en sla rechtsaf de Autenasekade op richting Hei- en Boeicop. Knooppunt 22.Fiets over de A2 en volg de weg naar beneden. Sla bij de eerste kruising linksaf de Kostverlorenweg op. Blijf de verharde weg volgen. Sla op de T-splitsing rechtsaf de Bolgerijsekade op. Knooppunt 91.Sla op de T-splitsing linksaf de Polderweg op. Knooppunt 4.Sla op de T-splitsing rechtsaf de Achterkade op. Volg  bordjes knooppunt 30 en 54. Knooppunt 4.Sla linksaf op de kruising de Nieuweweg op. Knooppunt 30.*Sla op de T-splitsing in Hei en Boeicop rechtsaf de Hei en Boeicopseweg op richting Lexmond. Let op: 60km-zone. Fiets via de Zwaanskuikenbrug het Merwedekanaal over. Knooppunt 21. Ga rechtdoor en volg de Heicopperweg. Fiets onder de A27 door. Sla aan het einde rechtsaf op Lakerveld. Sla bij de kruising linksaf onder het viaduct door richting Lexmond. Volg De Laak en fiets Lexmond in. De Laak wordt Dorpsstraat. Knooppunt 48. Sla rechtsaf de Kom Lekdijk op. Let op: 60km-zone. Weg wordt Kortenhoevendijk. Knooppunt 6.Houd rechts aan en sla de Kolfbaanweg op. Steek de Lexmondsestraatweg over. Pas op: gevaarlijke kruising. Let op: 60km-zone. Weg wordt Helsdingse Achterweg. Sla rechtsaf de Bloemendaalseweg op. Ga met de bocht mee naar links. Knooppunt 5. Weg wordt Panoven. Sla op het fietspad linkaf en volg het bord centrum richting Vianen. Fiets met de bocht mee rechtsaf parallel langs de Langeweg. Tot je bij de parkeerplaats van Sportpark Blankenstein komt.FietsknooppuntenSportpark - 11 – 12 – 22 – 91 – 4 – 4- 30 – 21- 48 – 6 – 5 – Sportpark* Pauzemogelijkheid bij Eetcafé ‘t Trefpunt
	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. 


