
Velddriel - Hedel             5,8 km                                                                                                            
Start Dorpshuis Boxhof - Linksaf Voorstraat - Gaat over in Poel - Einde Poel rechts 
aanhouden wordt Sellikstraat - Eerste linksaf Hamstraat in - Einde Hamstaat tunneltje onder 
A2 door - Maasdijk volgen - Spoor over en aan het einde links fietspad op (links blijven 
lopen ) -  Onder viaduct eersste linksaf Maasdijk op - Einde Maasdijk  Dorpshuis Gelre's End.

Hedel - Velddriel           5,8 km                                                                                                            
Start Molendijk Gelre's End - rechtsaf Maasdijk op - Einde rechtsaf fietspad , onder viaduct 
door - op T splitsing rechtsaf Maasdijk op - Spoor over en Dijk blijven volgen - Onder A2 door
- Linksaf Hamstraat - Einde rechtsaf Sellikstraat - Rechtdoor wordt Poel - rechtdoor wordt 
Voorstraat - Rechts Dorpshuis Boxhof.

Hedel - Ammerzoden     3,6 km                                                                                                            
Start Molendijk Gelre's End - linksaf Molendijk - blijven volgen wordt fiets/voetpad - Einde 
fiet/voetpad wordt Maasdijk - tweede rechts dijk omlaag Langedijkstraat -Einde linksaf 
Haarstraat - wordt Kerkstraat - Rechtsaf ontmoetingstuin Zonnelied Hogesteeg .

Ammerzoden - Hedel    3,6  km                                                                                                           
Start ontmoetingstuin Zonnelied Hogesteeg - Linksaf Hogesteeg wordt Kerkstraat - bij kerk 
kruising oversteken wordt Haarstraat - tweede rechts Langedijkstraat - Rechtdoor dijk volgen
- maasdijk - wordt fiets/voetpad - einde dijk blijven volgen Molendijk - einde molendijk 
rechts dorpshuis Gelre's End

Hurwenen - Hedel 10,6 km                                                                                                          
Start ijsbaan -   Rechtsaf Molenstraat volgen -gaat over in Hurwenensestraat - Heemstrweg 
oversteken - let op- rechtdoor Middelweg - einde linksaf Veilingweg - eerste rechtsaf 
Vliertseweg - spoor over -eerste links Inktfordseweg (let op eerste rechts is ook 
Inktfordseweg) - gaat over in  Hoevenseweg en Winkelsteeg - onder A2 door - na 100 meter 
rechtsaf onverhard richting bankjes - langs bankjes door bosjes linksaf op fietspad 
Parallelweg - Achterdijk oversteken - Parallelweg volgen tot rotonde -   rotonde oversteken 
tweede afslag fietspad Parrallelweg volgen - Langs de stoplichten(niet oversteken) fietspad 
blijven volgen - af en oprit rijksweg oversteken en meteen rechtsaf fietspad naar beneden - 
Beneden rechtsaf op en afrit oversteken - na 30 meter oversteken de Maasdijk op - op 
kruising rechts Molendijk - Gelres end

Hedel - Hurwenen    10,6 km                                                                                                         
Start Gelre's End - Rechtsaf Maasdijk op - op kruising oversteken en rechtsaf - op en afrit 
oversteken en meteen links fietspad omhoog - in de bocht links op en afrit oversteken 
fietspad volgen tot rotonde -Rotonde oversteken Parallelweg volgen tot Achterdijk -- 
kruising Achterdijk oversteken en na 30 mtr rechts onverhard pad door bosje -einde 
onverhardpad linksaf Winkelsteeg dit wordt Hoevenseweg - gaat over in Inktfordseweg 
einde rechts Vlierdseweg - rechtdoor spoor over  eerste links Veilingweg - tweede rechts 
Middelweg - Heemstraweg oversteken wordt Hurwenensestraat - wordt Molenstraat - aan 
linkerkant ijsbaan.


