
             Historische Automobiel Club Cuylenborgh 

 

           in samenwerking met 
 

 
Route Bloesemrit 28-04-2019 

 

1       Vertrek rechtsaf, weg volgen, vierde weg rechtsaf = Pascalweg, 1e weg linksaf = Ohmweg. 

2 Rotonde linksaf= 2e afslag = Laan naar Parijsch. Volgende rotonde rechtdoor = 2 afslag 

daarna gelijk linksaf = Lange Aventuurseweg gaat over in Korte Aventuurseweg. 

3 1e weg linksaf = Oude Beesdseweg. Einde weg rechtsaf = Parallelweg-West. 

4 Einde weg rechtsaf = Zeedijk en gelijk weer linksaf een brug over = Trichtsekade. 

5 1e weg linksaf = Nieuwe Graafsteeg , deze gaat over in Brugsteeg gaat over Broeksteeg 

inmiddels zijn we in Tricht en wordt dit de Langstraat. 

6 1e weg rechtsaf = Weistraat. Einde weg rechtsaf = Middelweg , gaat over in Appeldijk. 

7 Bij blokkade rechtsaf = Sint-Janssteeg (Marienwaerdt) Einde weg linksaf = Dwarsweg. 

8 Einde weg linksaf = Oude Waag. Einde weg linksaf, spoorweg over blijft Oude Waag. 

9 Voor bord doodlopende weg linksaf = Notenlaan , dan gelijk weer rechtsaf = De Els. 

10 Einde weg rechtsaf = Notendijk , links aanhouden en gaat over in Havendijk. 12 Bij bord 

verboden inrijden (let op) rechtsaf = Middenstraat, deze volgen tot einde weg , daarna linksaf 

= Achterstraat. Bij nadering voorrangsweg rechtdoor = Veerweg. 

13 Bij rotonde rechtdoor = 2e afslag = Haaftenseweg en gaat over in Kruishout en gaat daarna 

over in Meestersteeg. Einde weg rechtsaf= Boutensteinseweg 

14 Deze gaat over brug (A 15) over in Marijkestraat. Nu gaan we de 1e weg rechtsaf 

=Meikampgraaf ( gem: Neerijnen ) en daarna de 2e weg linksaf = Zeek. 

15 Hoofdweg oversteken (let op) blijft Zeek , daarna 1e weg rechtsaf = Raayweg. 

16 We komen nu inde gemeente Boveneind (Lingewaal) engaan aan het einde linksaf = 

Zandsteeg , einde weg weer linksaf = Achterweg. 

17 Net voor dijk linksaf = Onderweg. Weg vervolgen tot einde , dan rechtsaf=Zeek en dan 

linksaf de dijk op = Waalbandijk. Hier zijn we in Haaften. 

18 We vervolgen de Waalbandijk en gaan aan het einde rechtsaf = Hertog Karelweg. 

19 Net voor einde weg rechtsaf = ventweg van Graaf Reinaldweg. 

20 1e weg linksaf en gelijk op rotonde rechtsaf = 1e afslag = Steenweg. 

21 Volgende rotonde rechtsaf = 1e afslag , blijft Steenweg. 

22 We gaan nu door Waardenburg en bij de 1e rotonde rechtsaf=le afslag richting Opijnen = 

Kaalakkerstraat. IE weg rechtsaf = Van Pallandtweg. 

23 De Van Pallanddreef gaat over in Voorstraat We gaan een dijk op = Waalbandijk deze dijk 

volgen wij tot het dorp Ophemert wordt tijdelijk Waaldijk. 

24 In dorp Ophemert 1e weg linksaf = Kapelstraat en gelijk weer rechtsaf = Weverstraat. 25 

Einde weg linksaf = Dreef, daarna einde weg rechtsaf = Pippertstraat gaat over in 

Zijvelingsestraat en wordt later weer Dreef. 

25 We rijden door Wadenoyen en steken over (gevaarlijke kruising) = Moleneind. 

26 Einde weg linksaf = Zoelensestraat / Laageinde, gaat over in Burensestraat. Over brug (A15) 

1e weg rechtsaf = Roodakker, T-splitsing linksaf = Roodakker vervolgen 



27 Einde Roodakker rechtsaf, rotonde 2e afslag = Daver. Wij rijden Kapel Avezaath in. 

28 Daver vervolgen, 4e links = Daver wordt Parralelweg, weg vervolgen. 

29 Parralelweg gaat over in Molenstraat, vervolgen. Einde weg linksaf = Achterstraat. 

30 1e weg rechts = Kerkstraat, 1e weg rechtsaf = Uiterdijk, blijven vervolgen tot 

voorrangskruising. Let op! 

31 Op voorrangskruising rechtsaf = Industrieweg. Bij stoplichten (3e linksaf) = Kellenseweg. 

32 Door de bocht aan de rechterkant bij restaurant De Betuwe is onze koffiestop ! 

 

 
 

33 Na de koffiestop, terrein linksaf verlaten. 2e weg rechtsaf = Zuiderhavenweg. 

34 2e weg rechtsaf = Siemenstraat, einde weg links aanhouden wordt Lingeweg. 

35 Einde weg rechtsaf = Retsestraat, weg vervolgen, wordt in Zoelen Parkstraat. 

36 Na rotonde 1e weg rechtsaf = Hogestraat, vervolgen wordt Rijswijkersteeg. 

37 Bij rotonde rechtdoor = 2e afslag = Hoendersteeg. Gaat over in Nieuweweg. 

38 1e weg linksaf = Zandbergseweg, 1e weg rechtsaf = Kijfakker. 

39 Einde weg linksaf = Pr. Magrietstraat, gaat over in Fazantenstraat (Zoelmond). 

40 Recht oversteken = Groeneweg, wordt Kochpad, gaat over in Engsteeg. 

41 Aan het eind, linksaf = De Heuvel, einde linksaf = Beijerdstraat. 

42 Bij rotonde 1e rechtsaf = N320, bij verkeerslichten rechtdoor, na viaduct rechtsaf richting 

station, einde weg linksaf = Beesdweg. 

43 Einde rit weer bij Autoschade Jaarsveld voor een drankje. 

 

 


