
Fietsroute HHG Ede 

Beste broeder en/of zuster, 

Vandaag is dan de grote dag! Je doet mee aan de fietstocht die door de 

activiteitencommissie van onze gemeente is georganiseerd. Deze handleiding is 

een hulpmiddel om de fietstocht goed te kunnen fietsen. Het is de bedoeling dat 

je de route zoveel mogelijk aan de hand van de foto’s fietst. Zonder kaart dus. 

Hier en daar zijn uiteraard wat tips en tricks ingevoegd om ervoor te zorgen dat 

je de goede kant uit gaat.  

Tenslotte zijn er onderweg wat vragen, waarvan je de antwoorden moet 

onthouden voor de kahootquiz van die avond        

Lukt het niet om op deze manier de fietstocht de fietsen, of kom je er niet uit op 

een bepaald punt? Geen nood! Helemaal onderaan vindt je een kleine 

routekaart waarmee globaal duidelijk is hoe de route gefietst moet worden. 

 

Maak tijdens de fietstocht een leuke foto op een mooie plek met de mensen met 

wie je de route fietst, en deel die in de WhatsApp-groep van de kerk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Start van de route 

 

De route start hier, voor iedereen een bekend punt!  

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf hier is het de bedoeling dat je richting de eerste rotonde op het zuiden 

fietst. Dat is het volgende punt. 



 

Bij deze rotonde rechtsaf richting Bennekom. Vervolgens moet naar Bennekom 

worden gefietst tot de eerstvolgende rotonde in Bennekom. Hier is het linksaf. 

Deze straat is vernoemd naar een dier. Welk dier? 

 

Deze weg moet je tot het einde fietsen, waarbij je de volgende foto als het goed 

is kunt herkennen. Ga niet het bos in, maar rechtsaf richting Wageningen. 



 

Vervolgens blijf je naar het zuiden fietsen. Ook de Dikkenbergweg steekt je over. 

 

Tenslotte kom je uit op de provinciale weg tussen Bennekom en Renkum. Deze 

steek je ook over en je rijdt de weg in waar een aantal paaltjes staan, zodat daar 

geen auto’s in kunnen. Onthoudt hoeveel paaltjes er staan. 



 

Je komt op deze kruising uit. Ga ook hier rechtdoor richting Wageningen. Fiets 

de Oude Diedensweg uit.  

 

Fiets ook langs deze oude boerderij. 

 



 

Wat is de naam van dit grijze gebouw? 

Blijf ook in Wageningen op de Oude Diedenweg. Je komt uiteindelijk uit bij een 

rotonde, waarbij je tegen een hoge flat aankijkt. 

 

Tel het aantal verdiepingen dat de flat heeft. 

Rij vervolgens rechtdoor naar het zuiden. Fiets daarbij de links voorbij. 

 

 

 

 



Steek vervolgens rechtdoor over bij het kruispunt, zoals hieronder op de foto. Je 

zit nu bijna op het hoogste punt van Wageningen. 

 

Fiets ook hier rechtdoor totdat je aan de rand van Wageningse berg staat. Rij 

hier naar beneden.  

 

Ga nu naar rechts de (fiets)dijk op. Volg de dijk tot aan de voet van de 

Grebbeberg. 

 

 

 

 

 



Deze zie je op gegeven moment in de verte liggen. 

 

Fiets de Grebbeberg op. Op de top kun je even uitrusten en de militaire 

begraafplaats op je in laten werken. Lees ook wat er op het standbeeld staat! 

 

 

 

 

 

 



Fiets vervolgens door richting Rhenen, maar ga vlak voor de kern rechtsaf de 

Kastanjelaan in. Je bent nu over de helft van de route. 

 

Fiets deze weg uit, richting Achterberg. Je gaat nu Rhenen ook weer uit. 

 

Blijf in Achterberg de hoofdweg volgen tot op de kruising met de Friese Steeg. 

Ga hier rechtsaf de Friese Steeg in en de polder in richting Bennekom-

Wageningen. Je komt nu langs een Theeschenkerij. Onthoudt de naam daarvan. 

Fiets vervolgens de Friese Steeg uit. 

 



 

Op enig moment zie je aan je rechterhand ook een orgelwinkel, midden in een 

weiland. Hoe heet deze zaak? 

 

Aan het einde van de Friese Steeg kom je op een T-splitsing, maar rechtdoor kun 

je een fietspad op. Doe dat. 

 

Fiets dit pad op. En ga bij het water naar rechts. 



Op gegeven moment zie je onderstaand kunstwerk. Wat is dit? 

 

Fiets vervolgens verder. Je komt dan bij een brug uit, waardoor je dit water kunt 

oversteken. Zoek ook de naam van dit water op. Je zit nu in het laatste deel van 

de fietstocht! 

 

Aan het einde van dit pad ga je naar links. Je rijdt dan op de Veersteeg. Sla 

vervolgens rechts af de Nieuwesteeg in.  



 

Je komt vervolgens op de T-splitsing met de Slagsteeg. 

 

Ga ook hier naar links richting Bennekom-Ede. Op gegeven moment ben je op de 

kruising met de Kraatsweg. Ga hier naar rechts en fiets de Kraatsweg uit. Ga op 

de kruising met de Dijkgraaf naar rechts en direct weer links de Krommesteeg 

op. Fiets die uit. Je fietst nu tegen de provinciale weg tussen Ede en Wageningen 

aan. Er is een fietstunnel waar je deze weg onder door kunt. Houdt vervolgens 

steeds rechts aan. Je rijdt dan uiteindelijk de A12 over. Gefelicteerd, Je bent weer 

in Ede! Daarmee heb je de route succesvol gefietst! 

 



 


