
     Startpunt: Bruna óf VVV, Van Den Berglaan 2B  
     Voorthuizen 
1. Vanaf Bruna óf VVV, richting Hoofdstraat. (40 m)
2. Weg oversteken, fiets aan de hand! naar de 
     Kerkstraat (100 m)       
3. Recht oversteken bij de Aldi, blijft Kerkstraat 
    (350 m) 
4. Sla linksaf naar de Rubensstraat (130 m) 
5. Sla rechtsaf naar de Rembrandtstraat (110 m)
6. Weg vervolgen naar de Overhorsterweg (1,0 km)
7. Sla linksaf om op de Overhorsterweg te blijven 
    (700 m)
8. Weg vervolgen op smal fietspad naar de 
    Dusschoterweg (950 m)
9. Sla linksaf naar de Schoenlapperweg (12 m)
10. Sla meteen rechtsaf naar de Akkerweg (2,6 km)
11. Sla linksaf naar de Zelderseweg/de N301 (200 m)
12. Sla rechtsaf naar de Diepenrustweg (84 m)
       Aan uw linkerhand:
       Familie Van Hell - melkvee
       Diepenrustweg 2, Zwartebroek
  
13. Ga vanaf het bedrijf terug op de Diepenrustweg, 
       richting de Zelderseweg/de N301 (84 m)
14. Sla rechtsaf naar de Zelderseweg/de N301 (1,4 km)
15. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Rijksweg 
       (1,2 km)
16. Neem op de volgende rotonde de 1ste afslag naar 
       de Nijkerkerweg (600 m) Aan uw rechterhand:
       Familie Hardeman - kalveren 
       Nijkerkerweg 177, Voorthuizen

17. Ga vanaf het bedrijf verder op de Nijkerkerweg 
       richting Harselaar, Barneveld (700 m)
18. Ga rechtdoor over de eerste rotonde (1,7 km)
19. Neem de volgende rotonde de 4e afslag naar 
       Thorbeckelaan richting Barneveld (600 m)
20. Ga rechtdoor over de rotonde (1 km)
21. Weg vervolgen, bij de stoplichten rechtdoor naar 
       de Burgemeester Kuntzelaan (210 m)
22. Sla linksaf bij de Nieuwstraat, bij zebrapad, daarna 

        over treinspoor naar stoplicht (75 m)
23. Stationsweg/v. Zuijlen v. Nieveltlaan oversteken, 
       rechtdoor, rechts langs ’t kasteel (250 m)
24. Rechts aanhouden richting Barnseweg (90 m)
25. Sla linksaf naar de Barnseweg (350 m)
26. Oversteken bij de Wesselseweg/de N800, 
       weg vervolgen op de Barnseweg (850 m)
27. Sla linksaf om op de Barnseweg te blijven (1,9 km)
28. Sla linksaf naar de Donkervoorterweg (350 m)
29. Sla linksaf om op de Donkervoorterweg te blijven
       (160 m)
30. Bocht naar rechts om op de Donkervoorterweg te 
       blijven (140 m) Aan uw linkerhand:
       Beek Pluimvee
       Donkervoorterweg 11, Barneveld

31. Ga vanaf het bedrijf verder op de 
       Donkervoorterweg (100 m)
32. Bocht naar rechts om op de Donkervoorterweg te 
       blijven (100 m)
33. Sla linksaf om op de Donkervoorterweg te blijven
       (500 m)
34. Sla rechtsaf naar de Esvelderweg (280 m)
35. Sla linksaf naar de Horselerweg (450 m)
36. Sla rechtsaf naar de Wesselseweg/de N800 (240 m)
37. Sla linksaf naar de Wencopperweg (600 m)
38. Flauwe bocht naar links om op de Wencopperweg 
       te blijven (1,6 km)
39. Sla rechtsaf naar de Kapweg (350 m) 
       Aan uw rechterhand:
       Familie Van Maanen - varkens
       Kapweg 2A, Kootwijkerbroek

40. Ga vanaf het bedrijf door op de Kapweg, richting de 
       Garderbroekerweg (800 m)
41. Sla linksaf naar de Garderbroekerweg  (2,1 km)
42. Weg vervolgen naar de Molenweg (850 m)
43. Sla linksaf naar de Koninginnelaan (280 m)
44. Sla rechtsaf naar de Van Den Berglaan (120 m)
45. Eindpunt Bruna / VVV, Voorthuizen

Fiets langs de boerderijen en geniet van het platteland in omgeving Barneveld
Deze route is open op 3 augustus 2022 van 10.00 tot 16.00 uur. Onderweg bent u van harte welkom 

op de genoemde bedrijven die vandaag de deuren wagenwijd open zetten! 
U kunt bij punt 1 maar ook bij ieder gewenst bedrijf starten. Vervolg dan vanaf punt 45 de 

routebeschrijving op punt 1. De route is ca. 25 km lang en deelname aan deze fietstocht is op eigen risico. 

Tijdens de fietstocht kunt u bij noodgevallen of vragen over de route bellen naar 06-22428433




