
 
T.C. Axel - vertrek Grand Café "Cambrinus" - Markt 12 - 4571 BG  Axel - Telefoon 0115-563260 

 

 
 
 

 

 

 

TC Axel wenst u een plezierige fietstocht. 

Bij onherstelbare pech: +31 (0)6 511 065 35 of +31 (0)115 - 563260. 
 

 
 

 
Gebruikte afkortingen:  
RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor, EW = einde weg, ROT = rotonde, RAH = rechts aanhouden, 
LAH = links aanhouden; KR = Kruising, FP = fietspad, SPL = splitsing, VRW = voorrangsweg en/of kruising,    
VKL = verkeerslichten, (!!) = Voorzichtig/Opgepast. 
 
De gehele route is ook nog voorzien van routepijlen, zie voorbeeld aan de inschrijftafel. 
 

Routebeschrijving: 

Vertrek RECHTS vanuit "Cambrinus" Markt ► EW-RA (Nassaustraat) ► SPL-RAH blijft (Nassaustraat) ► 

RAH (Kanaalkade) ► ROT-RD parallelweg volgen (Zuidsingel) ► LA-FP oprijden ► ROT-RD en fietspad 

volgen (Buthdijk) ► Na viaduct RD (!!) weg oversteken fietspad volgen ► LA (!!) weg oversteken fietspad 

(Finlandweg) ► LA (!!) Sasdijk ► RA na waterovergang (Gemeenschappelijke weg) - 6,0 km - ► VRW-RD 

► LA dijkoprit naar boven langs het Kanaal (Kanaalweg) ► RD-FP (!!) naar boven richting brug ► RAH en 

brug over - 12,0 km - SAS VAN GENT - ► VRW (!!) oversteken en RA-FP (Westkade) ► LA (Nijverheids-

straat) ► KR-RD (Tweekwartweg) ► Na spoorwegovergang RA (Driekwartweg) ► 2e LA (Korteweg) 

wordt (Kapellestraat) ► KR-RD (Philippineweg) ► VRW (!!) oversteken fietspad RA en direct LA  

(Vergaertdijk) - 21,3 km - ► LA (Kanaalpolderweg) - SPLITSING AFSTANDEN - ► EW-RA-FP (Van 

Wuijckhuiseweg) ► Fietspad blijven volgen tot ROT en rechtdoor fietstunnel nemen ► RA Na fietstunnel 

(Binnendijk) - 25,0 km - ► Voor viaduct RA (Zevenaarsdijk) ► LA na viaduct ► LA fietspad oprijden 

(Fietspad Bonteweg) ► Fietspad volgen over Tunnel ► Richting brug rijden ► Na brug weg volgen tot FP-

LA ► VKL-RD ► RD-FP ► VKL-RD en daarna direct RA (Graaf Jansdijk) - SPUI - ► LA (Pootersdijk) ► 

VRW-RA (!!) fietspad volgen richting Axel AXEL ► Einde fietspad (!!) weg oversteken en LA fietspad volgen 

(Nieuwendijk) ► ROT-LA (Buitenweg) wordt (Nassaustraat) ► RAH (Nassaustraat) volgen tot na         

"Het Warenhuis"► RA (Markt) en aanrijden op Grand Café "Cambrinus" - EINDE. 
 
 

Toerclub Axel bedankt u voor uw deelname.  
Alle informatie over onze Toerclub en onze toerritten kunt u vinden op: www.tcaxel.nl 

 

 

 

 

 

 

DIEKENTOCHT 40 km 

Reglement; 
1. Deze tocht wordt gereden onder auspiciën NTFU en VBR. 
2. Elke deelnemer rijdt voor eigen risico en kan op geen enkele wijze de organisatie aansprakelijk stellen voor opgelopen letsel of 

  verlies  van bezittingen en materiële schade. 
3. Deelnemers dienen zich stipt te houden aan de geldende verkeersregels/bepalingen en zich aan te passen. 


