
1□  Vertrek vanaf de Markt, via de Tollenstraat gaat over in Havendijk en we 
gaan rechtsaf de dijk op = Beusichemsedijk. 

2□ Eerste afslag en vervolgen via de parkeerplaats linksaf onze weg = 
Bouhuysweg. Op 1e kruising linksaf = Waldeck-Pyrmontdreef, daarna 1e 
weg rechtsaf = Wilhelminadreef. 

3□ Aan het eind linksaf = Lange Dreef, daarna 1e weg rechtsaf = Oranje 
Nassaulaan. We vervolgen deze weg en steken een voorrangsweg over, 
1e rechts de ventweg = Weidsteeg. 

4□ Eind van de weg linksaf = Schubertstraat, eind rechtsaf = Beethovenlaan. 
We komen op een rotonde en gaan linksaf = 3e afslag = Rijksstraatweg. 

5□ We gaan 2 maal bij verkeerslichten rechtdoor, blijft Rijksstraatweg 
(N833) 

6□ Nu 2e weg rechtsaf (ongeveer 3,5 km) = Oude Hoevenseweg, gaat over in 
Marienwaerdt Dwarssteeg, aan het eind rechtsaf = Oude Waag. 

7□ Einde weg linksaf = Kooiweg Oost, eerste weg rechtsaf = Daam van 
Dijkweg. Einde weg bij bord doodlopende weg, direct over brugje 
rechtsaf = Lange Aventuurseweg. 2e weg linksaf en gelijk op de rotonde 
rechtdoor = 2e afslag. 

8□ Dit is de Laan naar Parijsch, Wij gaan nu 3 rotondes rechtdoor = 2e afslag, 
blijft Laan naar Parijsch. Wij gaan de 3e weg rechtsaf = Distelvlinderlaan. 

9□ Einde weg linksaf = Zijderupsvlinderlaan. Net voor bij een restaurant (de 
Ontmoeting) rechtsaf en gelijk weer linksaf een parkeerplaats op, u rijdt 
schuin rechts een autovrijgebied in waar u bij onze sponsor Plus (Giel 
Smits Supermarkten) een lunchpakket ontvangt. 

10□ We vervolgen en verlaten het Koopmansgildeplein linksaf = Prijsseweg. 
Einde weg bij rotonde linksaf = 3e afslag = Diefdijk. 

11□ 1e weg rechtsaf = Kerkweg. Op rotonde rechtdoor = 2e afslag, we rijden 
over de A2 heen en gaan op de volgende rotonde rechtsaf = 1e afslag. 

12□ We bevinden ons nu in Zijderveld = Kerkweg. Einde weg linksaf = 
Dorpsweg, 1e weg rechtsaf = Zijderveldselaan, gaat over in Achterkade. 

13□ We vervolgen deze weg over de A27, gaan aan het eind van de weg 
linksaf = Achterkade. Einde weg linksaf = Merwedekade, gaat over in 
Kanaaldijk. 



14□ 1e weg rechtsaf een brug over = Heicopperweg. 1e weg linksaf = voor 
autosnelweg = Kraaijendaal. Einde weg linksaf = Lakerveld. We komen nu 
in Meerkerk. 

15□ We volgen de hoofdweg, komen via de Tolstraat bij het Dorpsplein, hier 
gaan we rechtsaf = Kerkstraat, gaat over in Zouwendijk. Weg vervolgen, 
onder een autosnelweg door = Zouwendijkbrug. Einde Linksaf = 
Parallelweg. 

16□ 1e weg rechtsaf = Broekseweg, einde weg linksaf = Tiendweg. Op rotonde 
rechtdoor = 2e afslag, op splitsing links aanhouden = Zuidzijde. 

17□ We komen nu in Goudriaan. We gaan einde zuidzijde over een brug 
rechtdoor = Smoutjesweg, daarna gelijk linksaf de hoofdweg (N216) op. 
1e weg rechtsaf richting Ottoland en Molenaarsgraaf = A (even). 

18□ We komen in Ottoland, verlaten Ottoland, blijft A (even) en gaat over in 
B (even). We komen nu in Brandwijk, einde weg linksaf = Damseweg. Op 
rotonde rechtdoor = 2e afslag, blijft Damseweg. 

19□ We komen nu in Giessen-Oudekerk = Oudkerkseweg, gaat over in 
Binnendamseweg, gaat over in Binnendams.  We zijn nu in Hardingsveld-
Giessendam. 

20□ Einde weg linksaf een spoorweg over = Parallelweg. Over de spoorweg 
weer linksaf richting Gorinchem (blijft Parallelweg). Hoofdweg vervolgen 
= rechtsaf = Nieuweweg. 

21□ Rotonde rechtdoor = 2e afslag, daarna onder autosnelweg (A15) door, 
Einde weg linksaf een dijk op richting Boven-Hardingsveld = Rivierdijk. 

22□ We verlaten Boven-Hardingsveld, gaan de 1e weg linksaf een brug over = 
Zandkade. We gaan weer onder de A15 door. 

23□ Op rotonde linksaf = 3e afslag richting Schoonhoven (N216), op rotonde 
rechtdoor = 2e afslag = Provincialeweg (N216). Volgende rotonde rechtsaf 
= 1e afslag richting Hoornaar = Dwarsweg. 

24□ De Dwarsweg wordt Muisbroekseweg. Over bruggetje linksaf richting 
Leerdam = Lage Giessen. We komen nu in Hoornaar = Hoge Giessen, gaat 
over in Dorpsweg. We gaan over de A27 en rijden in Hoog Blokland = 
Dorpsweg. 

25□ We vervolgen door het dorpje, op een splitsing houden we links aan, 
blijft Dorpsweg. We verlaten Hoog Blokland. 



26□ Over een brug linksaf richting Leerdam = Bazeldijk. Op rotonde rechtsaf = 
1e afslag = over brug richting Leerdam = Zijkade. We komen in Nieuwland 
(blijft Zijkade) gaat over in Nieuwe Geer. 

27□ Einde weg linksaf richting Leerbroek = Korte Schenkel. Einde weg rechtsaf 
= Recht van Ter Leede. We gaan steeds rechtdoor (Recht van Ter Leede). 

28□ Bij voorrangsweg rechtsaf, blijft Recht van Ter Leede. Op rotonde linksaf 
= 3e afslag = Parallelweg. Volgende rotonde linksaf = 3e afslag = 
Schaikseweg (N484). 

29□ We gaan 2 rotondes rechtdoor = 2e afslag, blijft Schaikseweg, verlaten 
Leerdam. Let op! Permanente snelheidscontrole hier! We gaan op 
volgende rotonde rechtsaf = 1e afslag blijft Schaikseweg. 

30□ We komen in Schoonrewoerd, gaan 1e weg rechtsaf = Kerkweg. 

31□ Op splitsing linksaf de dijk op = Diefdijk. We vervolgen de dijk tot over de 
A2 en gaan dan 1e splitsing rechtsaf de dijk af, rechtsaf = Stokvisweg. 

32□ Einde weg linksaf = Rietveldseweg, vrij snel weer rechtsaf naar de 
hoofdweg = Weth. Schoutenweg, gelijk linksaf richting Culemborg. 

33□ 1e rotonde rechtdoor =2e afslag, volgende rotonde rechtdoor = 1e afslag, 
volgende rotonde rechtdoor = 2e afslag, blijft Weth. Schoutenweg. 

34□ We komen nu bij een ovonde en gaan hier rechtdoor = 3e afslag onder 
spoorviaduct door = Tunnelweg. Rotonde rechtdoor = 2e afslag, na 100 
meter linksaf = Triosingel. 

35□ We draaien met afbuigende voorrangskruising mee = Prijssestraat, we 
komen op een kruising en gaan linksaf richting centrum = Het Jach. 

36□ We volgen deze weg en komen zo vanzelf weer in het centrum op het 
evenementen terrein. Markt / Stadskantoor 


