
  Tourclub de Waardrenner                           
 

FLIEREFLUITERSTOCHT  Afstand 75 km 
 

Sponsor:  DATELCOM NETWORKS  

                                                            Route via Knooppunten en GPX 

Vanuit:     Brasserie L´Oeuf                     Datum: 8 april 2023             Afkortingen: Kp.=Knooppunt 

Groenedijk 48  LA = linksaf RA =rechtsaf 

Capelle a/d IJssel                      Sluitingstijd: 16.00 uur        RD = rechtdoor    ri=  richting 

Alarmnummer: 010-4501645 (Startbureau)                                         VKL= verkeerslicht 
  

Elke deelnemer rijdt voor eigen risico en kan op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel,verlies van bezittingen en materiele 

schade.  Deelnemers dienen zich stipt te houden aan de verkeersregels.Draag voor je eigen veiligheid een valhelm en hou je aan de gedragscode toerfietsers van de 

NTFU. Bij een  ongeluk, bel direct 112, zorg  voor een veilige (verkeer) omgeving en bel het alarmnummer.  

Secretariaat: tcdewaardrenner.nl 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Deze route is ook uitgepijld met Waardrenner pijlen  

 

Omschrijving van de route via Knooppunten 
 

Vanuit startlocatie RA over parkeerterr. LA -Groenedijk, 1e weg RA pijlen volgen ri. 79 

Oudverlaat -91-92-93- over Pekhuisbrug en RA –Rottedijk  -95-36-28-27- 

(Splitsing routes: 45 en 75km RD) -15- 

Zoetermeer-17-33- (splitsing routes 75km. LA) 

Benthuizen -63-27-83-82-81-15-26-52-74-67- Bij 20-RA en bij kruising LA oversteken 

Hazerswoude-Rijndijk en volgende straat RA en dan naar Spoorpad -98-5-6- 

viaduct onder door en fietspad volgen en bij Amerikalaan RA naar de koffiestop (ca. 42km.) 

Alphen a/d Rijn Na koffiestop terug naar -6-en LA 34-35-25-11 

Boskoop -3-51-52-53-7- 

Moerkapelle kruising LA en 1e weg RA – Julianaweg , pijlen volgen ri 12 

Zevenhuizen -13-26-24-3- Dijk verder volgen, over A20 RA, onder viaduct door RD 

Nieuwerkerk a/d IJssel  einde pad over brug en RA - oversteken LA bij VKL RD -6- 

RA - s’Gravenweg, na 200 mtr. LA Hitlandselaan en bij kruising RA en fietspad volgen ri -22 – 

Capelle a/d IJssel bij 8- RA dijk volgen en LA naar het eindpunt  Brasserie L’Oeuf 

 

• Gratis koffie bij de start, aangeboden  door Datelcom 

 

• Koffiestop bij  Clubhuis Avanti  Amerikalaan 163,  Alpen a/d Rijn   Tel: 0172-476593 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens op onze volgende fietstocht op 13 mei                         Gebruik je kop, helm op 
De  Oude-Maastocht  vanuit:      

Eetcafé  “de Crimpenaar“ 

Elckerlyc 1, Krimpen a/d IJssel 

 

 

 

 

 

https://datelcom.eu/
https://www.loeuf.nl/
https://tcdewaardrenner.nl/
https://www.loeuf.nl/
https://datelcom.eu/
https://www.ftcavanti.nl/
https://tcdewaardrenner.nl/oude-maastocht/
https://eetcafedecrimpenaar.nl/


 

 Overzicht van de route 
 

 

 

 


