
Lot uit de loterij Route   10 km / 14.286 stappen
Woerden - Kamerik

Lot uit de Loterij, 10km

Op deze kaart staan de 
knooppunten van de 
Woerdense WandelWeek 
aangegeven. Op deze 
knooppunten kunt u via onze 
site uw wandeling 
'afstempelen' met een selfie 
van u en ue medewandelaars. 
Ga naar 
www.de24uurvanwoerden.nl 
om mee te doen!

Lot uit de Loterij

Utrechtsestraatweg 2, 3445
AR Woerden, Nederland

Snellerbrug, Stationsweg,
3441 GC Woerden, Nederland

Deze route dwars door de groene polders van Kamerik, met 
karakteristieke wilgen langs de weg, is een waar lot uit de loterij. 
Zoek het knooppunten bord van het “lot” op deze route en voel 
je rijk! Over de eeuwenoude ophaalburg in Kamerik, maak je 
een lus via de Teckopse Molenvliet, over de Houtdijk en langs 
het Jaagpad, bij Breeveld naast de Oude Rijn wandel je Woerden 
weer in. 

Lopen 10 km, 2 uur, 8 minuten
Let goed op, mogelijk zijn er niet overal trottoirs of wandelpaden langs deze route.

BA

A  Utrechtsestraatweg 2, 3445 AR Woerden, Nederland

Loop naar het noordoosten op de Utrechtsestraatweg, richting de Nes
4 m

Sla linksaf naar de Nes
2,49 km

Flauwe bocht naar links naar het Breeveld
980 m

Neem het voetgangersviaduct
210 m

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Geestdorp/
de LF4 Midden - Nederlandroute/de N198
162 m

Sla linksaf naar de Geestdorp/de LF4 Midden - 
NederlandrouteGa verder op de LF4 Midden - Nederlandroute
1,60 km

Ga rechtdoor op de Hollandse Kade
84 m



Sla linksaf om op de Hollandse Kade te blijven
93 m
Flauwe bocht naar links
842 m

Weg vervolgen naar de Eikenlaan
46 m

Sla linksaf naar de Meidoornlaan
202 m

Ga rechtdoor op de Berkenlaan
69 m

Sla rechtsaf om op de Berkenlaan te blijven
45 m

Weg vervolgen naar de Meent
166 m

Sla linksaf naar de Mijzijde
1,73 km

Sla rechtsaf naar De Kruipin/ 
de LF4 Midden - Nederlandroute. Ga verder op de LF4 
Midden - Nederlandroute
196 m

Sla rechtsaf
361 m

Sla linksaf
254 m

Sla rechtsaf
323 m

Sla rechtsaf naar het Brediuspad
176 m

Sla linksaf
146 m

Sla rechtsaf richting de LF4 Midden - Nederlandroute/ 
de Oudelandseweg
178 m

Sla rechtsaf naar de LF4 Midden - Nederlandroute/ 
de Oudelandseweg
27 m

Flauwe bocht naar links om op de LF4 Midden -  
Nederlandroute/de Oudelandseweg te blijven
66 m

Sla linksaf naar de Stationsweg
46 m
 
B  Snellerbrug, Stationsweg, 3441 GC Woerden, Neder-
land

Lot uit de loterij Route


