AMERONGEN INSPIREERT
CUNERA PELGRIMSTOCHT - 20 KM
RD = rechtdoor

LA = linksaf

RA = rechtsaf

START

Berghuis

LA

vanaf het startlokaal richting uitgangspad naar het Berghuis

RA

bij slagboom

RA

bij hek op het fietspad

RD

fietspad blijven volgen

RD

steeds fietspad volgen

RA

aan het einde van het fietspad door het hek en de straat op

RA

Holleweg op

RD

weg volgen

RD

langs de kringloop schuur
PAS OP MET OVERSTEKEN!

RD

Jan van Zutphenweg op
SPLITSING met de 5 km

RD

ga door het hek volg Let de Stigter fietspad

RD

steeds het fietspad volgen

RD

steek de Kopselaan over en blijf het fietspad volgen
SPLITSING van de 10 km

LA

fietspad volgen

RD

pad steeds volgen

RA

bij het hek aan het einde van het fietspad en ga de asfaltweg op
SPLITSING van de 15 km

LA

het fietspad op

LA

het verharde fietspad op

RD

dit fietspad blijven volgen tot
SPLITSING van de 20 km die het Kors de Paterpad opgaat (5.9 km afgelegd)

RA

de 20 km komt weer op de route van de 30 km

RD

over de drempels en het fietspad volgen

LA

over de mini Camping

LA

richting Bar Restaurant Het Leersumse Veld
RUST MET HORECA EN CONTROLE (9.6 km afgelegd)

RD

weg volgen

RA

rechts aanhouden bij de kromming van de weg

RD

weg volgen

RA

Ginkelseweg op

LA

Bovenbuurtweg richting Bos Hotel Overberg Bos Restaurant
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RD

Bovenbuurtweg volgen

RD

steeds de weg blijven volgen

RA

op Haarweg

LA

over de spoorweg overgang

RA

richting Overberg

RD

weg volgen

RA

over de spoorweg overgang Eindseweg op

LA

richting Bos Hotel en Restaurant
RUST MET HORECA EN CONTROLE (15.9 km afgelegd)

RA

fietspad op

RD

altijd het fietspad blijven volgen
SPLITSING van de 20 en 30 km

RA

richting Amerongen bij de paddenstoel

RD

pad omhoog gaan volgen

RD

pad steeds volgen

LA

bovenaan het pad

RA

langs het ruiterpad

RD

tot hoogste punt van de Heuvelrug (69 mtr.)

LA

pad omlaag

RD

pad steeds volgen

FINISH

Berghuis (20.2 km)

