BTV Bloesemfietstocht 2021
Dit voorjaar kan de jaarlijkse BTV Bloesemfietstocht
helaas weer niet doorgaan. Evenals vorig jaar zijn we
nog steeds gebonden aan de door de overheid
opgelegde Coronamaatregelen. Er wordt geen
vergunning afgegeven voor georganiseerde
fietstochten.
We hopen dat de Corona beperkingen in het najaar
grotendeels zijn opgeheven. Indien het dan mogelijk
is en er vergunning wordt afgegeven willen we in
september een “Herfst-fietstocht” organiseren. Zo
snel dit mogelijk is zullen we dit bekend maken.
Om u toch de mogelijkheid te bieden om een
fietstocht te maken, heeft onze route-rijder de
fietstocht van 2015 aangepast aan de huidige situatie.
Hieronder staat hoe u de route kunt rijden. Het
vertrek is zoals vanouds vanuit de boerderij “De
Steenen Camer”
Let op:
U rijdt de route geheel op eigen
verantwoordelijkheid. Er is geen vaste startdatum. Er
zijn geen verkeersregelaars en er zijn geen
richtingpijlen. Ga Niet in groepsverband rijden! Het
spreekt vanzelf dat u de Corona regels in acht moet
nemen.
De Biologische Tuinbouwvereniging erkend geen
enkele aansprakelijkheid als u besluit deze route te
rijden. Ook eventuele fouten of veranderingen in de
afgedrukte route, vallen buiten de
verantwoordelijkheid van de Biologische Tuinbouw
vereniging Elderveld.
Alvast een fijne fietstocht toegewenst en wellicht tot
het najaar.
BTV-Evenementencommissie

ROUTEBESCHRIJVING FIETSTOCHT 2021
De korte route is ca. 21 km en de lange route is ca. 29
km.
De route gaat voornamelijk over de openbare weg, U
fietst op eigen risico!
Verklaring:
L = linksaf R = rechtsaf
VRW = voorrangsweg
“….” = geschreven tekst zoeken
Tussen haakjes is de straatnaam vermeld waarin men
komt na uitvoering van de opdracht of is een extra
aanduiding aangegeven.
START VOOR “DE SCHUUR” van BTV Elderveld richting
de parkeerplaats
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einde weg L (Hannesstraatje)
voor houten brug R
voor “NATUURWANDELROUTE” L
na houten brug R
1e pad R (houten brug over)
na houten brug L
1e fietspad R (pas op is een VRW)
na spoorviaduct L (Achterstraat)
VRW oversteken met verkeers- lichten
(Metamorfosenallee)
einde fietspad R (voor flatgebouw)
1e weg L (Medeastraat)
1e weg L
1e weg R (Daphnestraat)
na 4e brug over water fietspad R
na trekpont over water L
rechts aanhouden
(richting Park Lingezegen rijden)
vóór “FIETSPAD” R
na 2e fiets op bord L
(Romeins Lint Oost)
1e fietspad L
einde fietspad R
1e weg L (fietspad Weteringsewal)
VRW oversteken (Rijksweg Noord)
einde fietspad R (Weteringsewal)
na “AAMSESTUW” L
viaduct oversteken (snelweg A325)
1e rode fietspad L (RijnWaalpad)
VRW oversteken (Marga Klompelaan)
voorrangsweg is pas na ca.2 km
op viersprong R (Mooieweg)
VRW oversteken (Erasmussingel)
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KORTERE ROUTE: doorgaan met punt 45
na verkeersobstakel met verkeerslicht R
(Patrouillepad Noord)
bij “ELST 4” L
op viersprong L (Bergerdensestraat)
1e weg L (Clivia)
1e weg R (smalle weg voor huis)
einde weg L (Hoeve)
2e weg L (Rietkamp)
asfaltweg volgen (Hazekamp)
einde weg L (Bredestraat)
op rotonde 2e weg R
einde weg L (Loostraat)
op rotonde 2e weg R (Loostraat)
3e weg L (Exodus pad)
1e fietspad R
einde fietspad R (Mooieweg)
na “ARNHEM” L
(alleen voor de korte route)
einde weg L (Loostraat)
Huissensedijk oprijden
op VRW L (Kronenburgdijk)
na viaduct R (Huissensedijk)
2e fietspad R (Kleidijkpad)
einde fietspad R (Hoefijzerpad)
na blauwe brug L
voor doorlaatbrug L (Grote Griet)
1e fietspad R
1e weg L (Meginhardweg)
voor dijk L
op dijk R
1e weg L (Hannesstraatje)

