
Van maandag 12 t/m donderdag 15 september 2022

Meer informati e op www.uvv-nijkerk.nl/nijkerksefi ets4daagse

A M P T  VA N  N I J K E R K

Deelnemersinformati e

We kunnen weer
lekker gaan fietsen!



Beste fi etsliefh ebbers,
Fijn dat u meedoet aan de 4e editi e van de 
Nijkerkse Fiets4daagse van maandag 12 t/m 
donderdag 15 september 2022. 
Het is heel plezierig, dat we nu in september 
2022 weer lekker kunnen gaan fi etsen.

In dit deelnemersboekje – tevens uw  deelnamebewijs - vindt u alle  informati e 
voor uw deelname.

Start- en fi nishplaats:
NSC Nijkerk -  Sportpark “De Burcht”,
Luxoolseweg 32, 3862 WJ, Nijkerk.
De start is dagelijks tussen 09.00 en
12.00 uur en de fi nish is vóór 17.00 uur.
Op donderdag is de fi nish vóór 16.00 uur.
Alléén op dinsdagmiddag 13 september
is de fi nishplaats op Het Plein in het
centrum van Nijkerk.

Parkeren:
Op het parkeerterrein aan de Luxoolseweg.

Routebeschrijving:
De routes van de korte, middel en lange afstanden (ca, 30, 
45/52 en 60/65 km) zijn met de gele bordjes  - met blauwe 
lett ers en met rode  pijlen van Toerclub VOEK - uitgezet.
Deelnemers, die voor dit evenement digitaal staan ingeschreven, hebben via een 
e-mailbericht een link ontvangen om de GPS-tracks te downloaden.
Een GPS-bestand van de route kan worden gedownload via de website     
www.uvv-nijkerk.nl/nijkerksefi ets4daagse.
Daarnaast ontvangt u iedere dag bij de start een beschrijving van de route op papier.
Let ook op de borden met informati e.

Fietsvlaggetje voor de herkenbaarheid:
Alle deelnemers van de Nijkerkse Fiets4daagse zijn 
herkenbaar aan het vlaggetje NF4 2022. Bevesti g dit vlaggetje 
goed zichtbaar aan uw fi ets.

Stempelkaart:
In dit deelnemersboekje vindt u aan de binnenzijde de 
stempelkaart. Tijdens deze editi e worden stempels gezet bij 
de start, langs de routes en bij de fi nish.



Belevingspunten en Tips:
Op elke route, of het nu de korte-, middel- of de lange route is, fi etst u langs 
interessante plekken. Bij de route informati e in dit deelnemersboekje worden 
belevingen, ti ps en koffi  e/lunch-mogelijkheden vermeld.

Herinneringsmedaille:
Op vertoon van uw deelnemersboekje met stempel ontvangt u op donderdagmiddag 
15 september bij terugkomst de herinneringsmedaille van de 4e editi e van de 
Nijkerkse Fiets4daagse 2022.

Scootmobiel:
Gebruikers, die hun scootmobiel van de gemeente Nijkerk hebben betrokken, 
kunnen een maximale afstand van ca. 25 km afl eggen. De korte routes worden 
voor deze gebruikers daarom ingekort. 
Wanneer u in groepsverband met uw scootmobiel wilt meerijden geldt voor alle 
vier de dagen: 
Om 09.15 uur verzamelen bij NSC- De Burcht en melden bij Henk Schouten. 
Vertrek om 09.30 uur.

Verantwoordelijkheid:
U neemt op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid deel aan de Nijkerkse 
Fiets4daagse.
De organisati e is niet verantwoordelijk in geval van vermissing of diefstal van kleding, 
fi ets, sportt assen en andere zaken. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van 
de algemene verkeersregels. Verdere info via Rijksoverheid en/of ANWB.
Bij deelname gaat u akkoord met de voorwaarden, zoals vermeld in het reglement en 
na te lezen op www.uvv-nijkerk.nl/nijkerkse4fi etsdaagse. De Nijkerkse Fiets4daagse 
wordt gereden onder auspiciën van de NTFU, VOEK-Nijkerk en UVV-Nijkerk

Organisati e:
De organisati e van
De Nijkerkse Fiets4daagse, op 
het NSC-terrein van links, naar 
rechts op de foto:
Fennie en Jan Verweij,
Arjan en Geertje van Slooten, 
Marlies en Sjaak de Korte.

Veel fi etsplezier



DAG 1

De Treekroute op maandag 12 september
Deelnemers van de lange route fietsen via De Treek langs de piramide van Austerlitz.
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Alle deelnemers rijden eerst via Hoevelaken 
en het natuurgebied Bloeidaal. U kunt 
onderweg een kijkje nemen bij de 
landwinkel De Kopermolen (Tip 1 ) aan de 
Hessenweg. Deelnemers van de korte route 
fi etsen dan door naar kasteel Stoutenburg.

Deelnemers van de middel- en lange route 
rijden via het natuurgebied De Schammer
naar de theetuin Heyligerberg (Tip 2 ).

Deze tuin werd al in de 12e eeuw door monniken bewerkt. Eeuwen later liep Vondel hier te 
mijmeren en te dichten. Nu schenken we koffi  e met o.a. bramentaart uit eigen biologische tuin.

Via het Valleikanaal fi etsen de deelnemers van de 
middellange route naar de stempelpost 5 Theetuin
Mon-Chouett e.

Deelnemers van de lange route maken nog een 
extra lus en stempelen 3  bij het Treeker Info Punt.
Vervolgens fi etsen zij de “berg” op, om na een kleine 
kilometer de fi ets achter te laten (bij een regelaar 
van de NF4) en naar de piramide van Austerlitz 4
te wandelen. Zij rijden dan verder via Woudenberg naar Theetuin Mon-Chouett e 5
voor een stempel en een rustmoment.

Na de koffi  e, thee of een lunch volgt u het jaagpad langs het 
Valleikanaal en kunt u bij de eerstvolgende brug even van de 
route afwijken om linksaf op de Langesteeg (Tip 6 ) een bezoek 
te brengen aan de Museumbunker Grebbelinie.

De bunker,  in 1944-1945 door het Duitse leger werd gebouwd, werd door 
hen gebruikt om oprukkende geallieerden tegen te houden.

De volgende stempelplaats 7 , voor alle 
deelnemers, is het informati ecentrum Koetshuis 
van het landgoed en het kasteel Stoutenburg.

De info-medewerkers van het Utrechts Landschap 
maken u wegwijs in de omgeving en vertellen u 
meer over de diverse wandelroutes. Koetshuis 
Stoutenburg vormt een ideaal vertrekpunt om 
de natuur en de cultuurhistorie van landgoed 
Stoutenburg te ontdekken.

Koffi  e- en/of lunchmogelijkheden bij: landwinkel De Kopermolen, de theetuin 
Heyligerberg, Treeker Info Punt ,Theetuin Mon-Chouett e, horeca in Leusden en in het 
informati ecentrum Koetshuis van het landgoed / kasteel Stoutenburg.



DAG 2

Route Ronde Nijkerk op dinsdag 13 september
Vandaag staat De Stad Nijkerk en het buitengebied van Nijkerk 
centraal. We hebben afspraken kunnen maken voor diverse 
bezichti gingsmogelijkheden. Het Museum van Nijkerk heeft  
daarbij veel medewerking verleend.

De deelnemers fi etsen eerst richti ng Hoevelaken en komen langs de Bunker (Tip 1 ) 
aan de Weldammerlaan, die pas gerestaureerd is.

De bunker, een zogeheten kazemat, maakte aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog, deel uit van de Duitse Pantherstellung.
Met als doel om de oprukkende geallieerden tegen te houden.

We fi etsen via de Fliersteeg terug naar Nijkerk naar 
Brink42, “Ont-moeten” 2  waar de tweede stempel in het 
deelnemersboekje kan worden gezet.
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Alle deelnemers vervolgen dan hun weg richting het Randmeer, waar u de rook uit 
de schoorsteen van het stoomgemaal Arkemheen 3  al van verre kunt zien. Speciaal 
voor deze Nijkerkse Fiets4daagse hebben de vrijwilligers het gemaal “onder stoom” 
gezet. De schoepen draaien (wellicht minder draaiuren bij de lage waterstand) , 
terwijl u daar rond kunt kijken, kunt afstempelen en wat kunt drinken.

We rijden via de Zeedijk en langs de Arkervaart naar de Haven 4  en het 
Oude Stadhuis 5 , waar stadsgidsen van Museum Nijkerk u informatie 
geven.

Alle deelnemers rijden vervolgens naar het Molenplein 6 . Ook daar 
staan stadsgidsen om u verder wegwijs te maken over de stad Nijkerk.

Deelnemers van de midden- en lange route fietsen dan langs Kasteel Oldenaller 7 ,
de vispassage De Schuitenbeek (Tip 8 ) naar de Schaapskooi (Tip 9 ). Daar kunt u 
binnen rusten en het één en ander over het gebied Oldenaller lezen.

Deelnemers voor de lange route maken nog een extra ommetje en 
komen langs bij Wijnhoeve Middendorp 10 , waar u hartelijk zult 
worden ontvangen en waar u ook een derde stempel kunt halen.

Via de Langestraat in Nijkerk bereikt u De Grote Kerk 12 . Op de hoek van de 
Venestraat en de Kerkstraat parkeert u uw fiets. Voor een stempel loopt u naar het 
Museum van Nijkerk 11 .

Dan loopt u terug naar de ingang van De Grote Kerk 12 .
U krijgt daar informatie van stadsgidsen.

Dan is het nog maar een klein stukje rijden naar de finishplaats voor 
deze dag, midden in het centrum van Nijkerk, Het Plein 13 , waar u, 
onder het genot van vrolijke muziek (muziek start om 14.00 uur), de 
laatste stempel kunt halen. U kunt in het centrum wat drinken en 
tegen de avond op diverse plaatsen eten en ’s avonds naar de film.

Koffie- en lunchmogelijkheden: Brink42, bij de plaatselijk horeca 
van Nijkerk, stoomgemaal Arkemheen, Wijnhoeve Middendorp, 
restaurant De Breede Beek en overige horecagelegenheden, met 
name aan het Molenplein en rondom Het Plein in Nijkerk.

Speciaal voor deelnemers van de Nijkerkse Fiets4daagse vindt aan de achterzijde 
van het gemaal een IVN-beleving plaats over trekvogels N2000.

Avondprogramma: Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom en kunt u aan-
schuiven bij een Italiaans buffet in restaurant/theater Streams Breede Beek 14 ,
Kloosterstraat 3. De kosten voor deze overheerlijke pasta’s bedragen € 24,50 p.p.
(excl. drankjes). In samenwerking met de organisatie van de Nijkerkse Fiets4daagse 
wordt ook om 19.30 uur de film Intouchables vertoond.
Tickets á € 9,50 zijn verkrijgbaar via www.streamsbreedebeek.nl.



Dag 1 maandag 13 septemb
er 2021 start finish

Dag 2 dinsdag 14 septemb
er 2021 start finish

Dag 3 woensdag 15 septemb
er 2021 start finish

Dag 4 donderdag 16 septemb
er 2021 start finish

De Nijkerkse Fiets4daagse wordt mede mogelijk gemaakt door:

A M P T  VA N  N I J K E R K
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DAG 3

Route Noord-West Veluwe
op woensdag 14 september

Vandaag een bijzonder mooie route met verrassende plekken. Zeker wanneer u de
lange route fietst. Alle routes gaan eerst via de vispassage “De Schuitenbeek” (Tip 1 )
en vervolgens naar het Theehuis Oud-Groevenbeek 2 . De korte route gaat dan 
door naar landgoed Schovenhorst.

De midden- en lange route heeft haar 
eerste stempelplaats 3  vóór de molen 
“De KOE”, museum “Het Pakhuis” en de 
VVV aan het Molenaarsplein in Ermelo. 
Speciaal voor de Nijkerkse Fiets4daagse 
draaien de wieken van de molen. Een fraai 
gezicht, zo midden in het dorp. 
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Deelnemers aan de lange route fietsen door het prachtige Beekhuizerzand 4 .

Het Beekhuizerzand is een stuifzandgebied ter grootte van 
ca. 200 hectare. Het gebied is in 2004 teruggebracht van 
een bosgebied tot een echt stuifzandgebied. Hiervoor zijn 
vele vliegdennen gekapt en de bovenlaag van de grond is 
verwijderd, zodat het verstuifbare zand weer vrij komt te 
liggen. Een uniek natuurlandschap, waar u doorheen fietst.

Deelnemers van de middel- en lange route stempelen bij 
golfbaan Links Valley 5 . Iedereen is daar van harte welkom 
voor de koffie met heerlijk gebak of lunch.

U rijdt vervolgens richting Ermelo en Putten, waar u via de heide en de Postweg nog 
even de schaapskooi Ermelo aan kunt doen.

Vervolgens fietst u naar landgoed Schovenhorst 6 .

Alle deelnemers zetten daar hun fiets op een 
bewaakte fietsenstalling vlakbij de brasserie. Via 
een wandelroute door de bomentuin (aangegeven 
door VOEK-pijlen) bereikt u de brasserie, waar de 
stempelaars 7  op u wachten. Bij gebruik van een 
consumptie ontvangt u bij de brasserie (daar graag 
geen eigen eten en drinken nuttigen) een gratis 
kaartje voor de beklimming van de Bostoren 8 .
Beslist een aanrader. Daar kunt u naar toe wandelen.

Direct naast de brasserie (wanneer u terugloopt naar uw fiets) kunt u museum
De Tien Malen (Tip 9 ) bezoeken, met sculpturen van oud gereedschap.
Na deze mooie beleving fietst u terug naar Nijkerk.

Koffie- en/of lunchmogelijkheden bij: Theehuis Oud-Groevenbeek, diverse 
mogelijkheden in het centrum Ermelo, golfbaan Links Valley en brasserie 
Schovenhorst in Putten.



DAG 4

Route Gooi & Eemland op donderdag 15 september
Als afsluiting van de Nijkerkse Fiets4daagse gaan we het prachtige gebied Gooi & 
Eemland verkennen.

Vanuit Nijkerk fietsen we via de “zeedijk” langs het Randmeer. TIP: Aan het fietspad 
over de zeedijk, juist vóór Spakenburg ligt sinds kort de zelfbedieningsovertoom 1 .

De Zelfbedieningsovertoom is een alternatief voor een 
sluis. U vaart de overtoom in, drukt op de startknop en 
wordt vervolgens naar de andere kant van de dijk of dam 
getransporteerd. De boot blijft horizontaal en de bemanning 

kan aan boord blijven. De geschatte tijd dat het fietspad wordt afgesloten bij het passeren van een 
boot is rond de 60 seconden.

Dan naar Spakenburg met een stempelpost in het 
Museum Spakenburg 2 . De korte route gaat dan via 
Bunschoten terug naar Nijkerk. Een stempel kan gezet 
worden in de Korenmolen De Hoop in Bunschoten 3 .

De deelnemers van de middel- en de lange routes 
maken gebruik van de veerpont 4  en steken daar 
de Eem over. WILT U € 1,00 VOOR DE OVERTOCHT 
GEREED HOUDEN!

Deelnemers van de middellange route kunnen 
ná de fietspont (zelfbediening) 5  - over de 
Eemnesservaart - kiezen tussen 45 km of 52 km. 
Vervolgens rijden we via Baarn naar de stempelpost 
in De Korenmolen te Bunschoten. Dan rijdt u langs 
De Laak naar Nijkerk.
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Met de 52 km-route rijdt u via de Wakkerendijk, onder de A1 door naar 
boerderijwinkel Hoeve Ravenstein 7 , nabij kasteel Groeneveld (Tip) in Baarn.

Deelnemers van de lange route fietsen via 
Eemnes en Blaricum naar de stempelpost in 
de tuin van het Singer Museum 6  in Laren. 
Daarvoor loopt u de hoofdingang in en gaat u 
recht door de hal naar de binnentuin van het 
museum.

VOOR EEN BEZOEK AAN HET MUSEUM (met 
museum jaarkaart) IS HET NODIG DAT U EEN 
TIJDSLOT RESERVEERT.

Vervolgens rijdt u via de Larense – en Hilversumse heide naar het belevingspunt, 
tevens stempelpost: Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein 7 . Een prachtig mooie 
tocht door schilderachtige dorpen en over de heide.

Tijdens de terugweg komt u langs Korenmolen De Hoop in 
Bunschoten 3 . Als deelnemer van de lange route hoeft 
u dáár geen stempel op te halen. Dat geldt wel voor de 
deelnemers van de korte- en middelroute. De molenaar of 
uzelf zet de stempel in uw deelnemersboekje.

Koffie- en/of lunchmogelijkheden bij:
Eetcafé Ootje Eppie in Eemdijk bij de veerpont.
Het Singer Museum in Laren Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein.
Horeca in de dorpen Spakenburg, Eemnes, Blaricum, Laren en Baarn.

AANBIEDING: koffie naar keuze met ovenverse koek voor € 4,50.

Bij deze Hoeve kunt u 
deelnemen aan een IVN-
beleving door Karin en Rien 
over het landgoed en de 
omgeving.



UVV Nijkerk: Veelzijdig in haar 
activiteiten voor senioren
Ontmoet……Beweeg……Ontspan.
Drie sleutelbegrippen in het werk van UVV Nijkerk voor 
senioren.
UVV Nijkerk biedt een scala van activiteiten. Vervoer naar huisarts, familie, 
bibliotheek en supermarkt voor wie dat niet meer zelfstandig kunnen.
Stijldansen, recreatief fietsen, rijden met de scootmobielclub, moespluk-tuin, 
creativiteiten, leesclub, soos, kunstbus, koersbal, line dance.
Elke dag maakt de UVV Nijkerk voor senioren het verschil.

De Nijkerkse Fiets4daagse past prima bij 
de activiteiten van de UVV Nijkerk.

Zie voor actuele informatie:
www.uvv-nijkerk.nl

VOEK staat voor: Vooruit op eigen kracht
Deze Nijkerkse fietsvereniging verzorgt fietsplezier voor 
wielrenners, mountainbikers en recreanten.
Wekelijks maken zo’n 20 tot 30 groepen hun toertochten en 
rijden door de prachtige omgeving van Nijkerk.

Zie www.voeknijkerk.nl

IVN-Nijkerk brengt de natuur dichter bij u
In de omgeving van Nijkerk is veel te beleven. Van 
oeroude polders tot nog veel oudere stuwwallen, van 
dorpen tot landgoederen, van cultuurlandschap tot 
natuurschoon. Met IVN Nijkerk kunt u de natuur van 
dichtbij leren kennen. Op excursie of meewerken.

Zie www.ivn.nl/afdelingnijkerk 

Sinds 1933 is de Nijkerkse Sport Club actief
De leukste voetbalvereniging van Nijkerk, waar plezier en resultaat 
altijd samengaan. Al vele jaren is NSC één van de hoogst spelende 
kleine clubs in het midden van het land.



Met dank aan de vier aangesloten 
verenigingen en onze vijf sponsoren.

Met dank ook aan de ca. vijftig 
vrijwilligers: de uitpijlers, de 
stempelaars en de regelaars.

Zij hebben tijd en energie gestoken
in de voorbereiding en uitvoering

van de Nijkerkse Fiets4daagse 2022.



Vier dagen fi etsplezier

Bij ernsti g letsel 
direct 112 bellen

SOS nummer via 
N.S.C. bij ongeval 
en/of schade aan

de fi ets:
033 2453189

Tip: Museumkaart meenemen


