Kerkdriel - Velddriel
2,5 km
Start Mgr Zwijsenplein-Bij cafe Babbels rechtsaf Kerkstraat - einde kerkstraat fietspad volgen
Wordenseweg - eerste linksaf Voorstraat -bij Dorpshuis Boxhof Finish
Velddriel - Kerkdriel
2,5 km
Start dorpshuis Boxhof Voorstraat - rechtsaf voorstraat -einde voorstraat rechtsaf
Wordenseweg - kruising oversteken Kerkstraat -bij cafe Babbels links Mgr Zwijsenplein finish
Hurwenen - Velddriel
8,3 km
Start ijsbaan - Rechtsaf Molenstraat volgen -gaat over in Hurwenensestraat - Heemstrweg
oversteken - let op- rechtdoor Middelweg - einde linksaf Veilingweg - tweede linksaf
Vliertseweg - op T splitsing rechts aanhouden Spiegelburgseweg - Einde links Hoevenseweg/
Oude Weistraat - eerste rechts Hondstraat - Einde Hondsstraat Provinciale weg oversteken
en linksaf - eerste recht Kapelstraat (Kerk links) - einde links Voorstraat - 100 meter
dorpshuis Boxhof.
Velddriel – Hurwenen 8,3 km
Start Boxhof - linksaf Voorstraat -eerste rechts Kapelstraat -Linksaf fietspad op - na 200
oversteekplaats provinciale weg - rechtdoor Hondstraat in - einde links Oude weistraat eerste rechts Spiegelburgsestraat - T splitsing rechtdoor wordt Vliertseweg - Kruising rechts
Veilingweg - tweede rechts Middelweg - Heemstraweg oversteken wordt Hurwenensestraat
- wordt Molenstraat - aan linkerkant ijsbaan.
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
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.

Ammerzoden -Velddriel 9,8 km
Start tuin Zonnelied Hogesteeg wordt Kerkstraat - bij kerk linksaf Meester la Grosstraat
gaat over in Heiligerweg (kasteel rechts) - Langs voetbalveld weg gaat over in Gaardenweg kruising worddragensestraat oversteken - eerste links blijft Gaardenweg - T splitsing rechts
Lange weistraat wordt Beemdenseweg - gaat over in Broekheuvelsestraat - einde links
Parallelweg - 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 Vliertseweg - rechtdoor spoor over - Kruising oversteken
Vliertseweg - op T splitsing rechts aanhouden Spiegelburgseweg - Einde links Hoevenseweg/
Oude Weistraat - eerste rechts Hondstraat - Einde Hondsstraat Provinciale weg oversteken
en linksaf - eerste recht Kapelstraat (Kerk links) - einde links Voorstraat - 100 meter
dorpshuis Boxhof.
Velddriel - Ammerzoden 9,8 km
Start Dorpshuis Voorstraat -linksaf Voorstraat - eerste rchts Kapelstraat (kerk rechts) -einde
linksaf provinciale weg - Naar 200 meter oversteekplaats provinciale weg oversteken Hondstraat - Einde Hondstraat linksaf Oude Weistraat - eerste rechts Spiegelburgseweg Weg blijven volgen wordt Vliertseweg - kruising oversteken - spoor oversteken eerste links
Inktfordseweg gaat over in Hoevenseweg - Onder A2 door Winkelsteeg - na 100 meter
rechtsaf onverhard richting bankjes - langs bankjes door bosjes linksaf op fietspad
Parallelweg - Achterdijk oversteken - Parallelweg volgen -eerste rechts Broekheuvelweg wordt na kruising Beemdenseweg - twee linksaf Gaardenweg - rechtsaf op T splitsing blijft
Gaardenweg - weg blijven volgen wordt Heiligerweg (kasteel links) - gaat over in Meester la
Grosstraat - bij kerk rechtsaf Kerkstraat - rechtsaf ijscokar tuin Zonnelied Hogesteeg Finish.

