RKAVV Familiedag – Gemalentocht (86km)
Via de Knipbrug en Vlietlanden rijden we naar Zoeterwoude-dorp. Dan richting
Zoetermeer. Halverwege via het tunneltje richting Noord-Aa. Bij de Zuidbuurtseweg
linksaf (LA) richting Zuidbuurt. Daar tussen de weilanden door en LA naar Weipoort.
Na Weipoort, rechtsaf (RA) het Weddepad in, waar die een scherpebocht naar
rechts gaat gaan wij rechtdoor, en rijden langs de N11 naar het Oosten. De N209
steken we rechtover en volgen deze weg tot net na de brug waar we RA het fietspad
op gaan. Vlak voor Hazerwoudedorp goed opletten. We gaan eerst LA, volgen de
weg, en als we langs het water rijden direct RA de brug over, en weer RA. Op de
Voorweg, LA en direct RA. Op de N455 LA, en na 400 weer LA en onder de weg door.
Eerste weg LA, dit fietspad met de bocht mee naar rechts fietsen. Op het eind LA-RA
richting Zoetermeer/Moerkapelle. Over het viaduct LA en dan RA langs N209. Nadat
we over het viaduct zijn gereden gaan we LA richting Kruisweg. Deze weg volgen, en
vlak voor de Rotte moeten we LA het fietspad op. Deze met twee keer RA volgen
zodat we de weg waar we net opreden oversteken. Bij de A12 RA, over de Rotte
direct weer RA en onder de A12 door. Nu rechtdoor. Restaurant Meerbos is na zo’n
45km bereikt. Voor sommige misschien een goed punt voor pauze. Verder langs de
Rottemeren tot net voor brug, daar RA. Autoweg oversteken en fietspad blijven
volgen. Helemaal op het eind LA en direct over de brug RA het fietspad op. Na 700m
RA het Egelpad op. Door rijden tot het eind en LA de Grindweg op. Na 400m RA het
bruggetje over. Na 400m LA. De volgende weg oversteken en direct RA het fietspad
nemen. Doorrijden tot de grote kruising, net daarvoor LA het fietspad op. Over het
viaduct omlaag en op het eind LA. Na 800 LA het fietspad op. Op het eind RA. Eerste
weg RA, eerste LA. Na 900m RA, en direct weer RA het fietspad op. Op het eind
(2,5km) LA en het water blijven volgen. Over de tramrails, en RA door de tunnel.
Direct daarna LA-RA (bijna rechtdoor). Dit fietspad voor 5km blijven volgen (alle
dwarswegen recht oversteken). Onder de N470 door, en tweede fietspad RA. Op het
eind (Molenweg) RA. Op het eind (Katwijkerlaan) LA, na 350m RA. Na 1,4 km RA, op
het eind LA. Eerste RA onder de A12 door, direct weer RA. Eerste LA, op het eind RA
langs de Randstadrail. Bij het tunneltje LA, en daarna RA. Eerste LA, na 300m RA. Na
200m LA. Na 2,4 km LA. Op het eind (Stompwijkseweg) LA en direct RA. A4 over en
rechtdoor richting de Knip. Vliet oversteken, na het tunneltje LA. Na 1km RA. Op het
eind rijden we weer op de Tuinenlaan. LA Kastelenring op en terug naar RKAVV!

