
Fietsroute  Jong Nederland Harmelen 2020 

Fietstocht  door Midden Nederland  (+/-  20 km korte route) 

 

1. Start op het plein bij de St. Bavo-kerk. 

2. Vertrek met uw rug naar de kerk toe en ga rechtsaf. Ga daarna linksaf de Tiendweg in. 

3. Ga linksaf de Breudijk op en volg het fietspad, einde fietspad weg vervolgen. 

4. Ga de derde weg rechtsaf (Leidsestraatweg) en volg het fietspad naar boven langs het spoor. 

5. Sla vervolgens 2 x links af en ga onder het spoor door de Breeveld in. 

6. Einde Breeveld het fietspad op onder de Lymesbrug door. 

7. Ga rechtsaf de brug over en dan links Geestdorp in. 

8. Einde Geestdorp de weg oversteken en linksaf slaan de Oudelandseweg op. 

9. De eerste weg rechtsaf slaan ‘s Gravensloot in. 

10. Bij knooppunt 35 linksaf de Jozef Israëlslaan in.   

11. Sla bij de rotonde rechtsaf de Rembrandtlaan op. 

12. Einde Rembrandtslaan linksaf Leidsestraatweg op.  

13. Vervolgens 2e weg links de Leidsestraatweg vervolgen. 

14. Voor de Mesdagstraat rechtsaf de Leidsestraatweg vervolgen. 

15. Eerste weg rechtsaf de Boerendijk op. 

16. Bij stoplichten rechtsaf slaan de Hoge Rijndijk in.  

17. Hoge Rijndijk gaat over in Molenvlietbaan. 

18. Neem de vervolgens de rotonde driekwart rond, en volg het fietspad. (Hollandbaan) 

19. Bij het kruispunt rechtdoor oversteken en fietspad volgen langs de Hollandbaan. 

20. Onder het viaduct door rechtsaf het fietspad volgen. 

21. Over het bruggetje  linksaf de Kromwijkerdijk op. 

22. Tweede weg linksaf de brug over en direct weer links de Polanerzandweg in. 

23. Einde Polanerzandweg linksaf de M.A. Reinaldaweg op. 

24. Na de tunnel rechtsaf het fietspad op en dan linksaf slaan.  

25. Bij de stoplichten oversteken en weg vervolgen (Noordzee) 

26. Einde Noordzee rechtsaf slaan naar Oostzee en weg vervolgen over fietspad. 

27. Einde Oostzee linksaf de Zeeweg in. 

28. Zeeweg vervolgen richting Harmelen. 

29. Einde Zeeweg rechtsaf de Groenendaal op (dit wordt Potterskade) 

30. Bij rotonde rechtdoor oversteken en direct rechtsaf de Potterskade op. 

31. Weg vervolgen dit wordt Groenendaal. 

32. Eerste weg rechtsaf de Uithof in, na 200 meter linksaf naar het eindpunt fietstocht. (Jeugdhof). Dit jaar kunnen 

we jullie helaas niet op het terras verwelkomen, maar we hopen jullie volgend jaar natuurlijk wel weer te 

kunnen ontvangen! 

 

 

 

 


