
KerstVerlichtingRoute 

Je fietst op eigen verantwoordelijkheid en hou voldoende afstand.  Pas op bij 

het oversteken. Maar we wensen je vooral veel plezier.    

Startpunt Emmauskerk.  

Je steekt de straat over en gaat naar links. Je rijdt langs de AH,  dan tweede 

straat naar rechts de Tulpstraat in.  

Eerste weg rechts de Leliestraat in, hou links aan, dan kom je op de 

Soesterweg (eierautomaat). Je rijdt naar links. Dan eerste straat naar rechts de 

Aucubastraat in. Die rijd je uit, dan naar links de Ligusterstraat in rijden. Aan 

het einde de Soesterweg oversteken en naar links.  

Tweede straat rechts de  Bonifatiusstraat in, richting Noorderwierweg. Dan ga 

je naar links de Noorderwierweg op, dan eerste straat rechts de Roerstraat in. 

Links de Dollardstraat volgend. Let op: gelijk eerste weg naar links de 

Lingestraat in, dan eerste rechts de Spaarnestraat in. Derde straat links de 

Rijnstraat in (check nummer 16). Eerste naar rechts, de Maasstraat, vervolgens 

weer naar rechts de Hunzestraat in. Links de Spaarnestraat in. Eerste links de 

Lekstraat in, dan naar rechts de Waalstraat in (achter de kerk). Je kan stoppen, 

maar geloof ons: het leukste moet nog komen. Dan weer naar rechts de 

Grebbestraat in.   

De eerste naar links is de Schiestraat. Zo even niet meer heen en weer 

slingeren, maar lekker de Schiestraat blijven volgen.  Op de kruising met de 

Gouwstraat kun je wel even een kleine pauze nemen, op afstand van elkaar, 

want hier is heel veel te zien. Je blijft rechtdoor rijden om vervolgens  de eerste 

naar rechts, de Diezestraat, in te rijden, aan het eind van de weg naar links, 

Dollardstraat. Die uitrijden. Pas op met oversteken (maak gebruik van het 

stoplicht voor de veiligheid), maar je gaat nu rechtdoor Vreeland op.   

Dan de tweede naar links, de Eikstraat in. Op nummer 57 kan je naar achter, 

via het poortje de achtertuin in.  Zet je fiets netjes neer en kijk gerust even, 

maar hou afstand en hou je aan de regels van de bewoners. Dit kan druk zijn, 

hou dan afstand. Dan stap je weer op de fiets. Eind van de Eikstraat ga je naar 

rechts de Dreef op (check even op Eikstraat 44, daar staat een kerstkoe).  

Neem de tweede straat naar links, de Kastanjestraat. Kijk wel even naar rechts 

en recht achterom. De Kastanjestraat rij je uit richting Noorderwierweg.  Je 

gaat naar links, pas op met oversteken. Dan neem je de derde straat naar 



rechts, de Seringstraat. Je houdt links aan bij het groene pleintje. Dit blijft de 

Seringstraat, die loopt over in de Primulastraat. Je gaat naar rechts. Aan het 

einde van de straat steek je de Soesterweg schuin over.  

De Hulstraat in, je gaat met de bocht mee. De Palmstraat in. Je mag tijdens het 

fietsen wel even ‘o dennenboom’ zingen, wel zo gezellig. Maar het hoeft niet, 

je krijgt er geen punten voor. Dan de Palmstraat uitfietsen en rechts de 

Soesterweg op.  

Derde straat naar links de Irisstraat in. Tweede straat rechts de Rozenstraat 

inrijden. Dan de tweede naar links de Anemoonstraat in. Einde van de straat 

naar rechts,  Noorderwierweg, dan eerste rechts de Violenstraat in, eerste 

links de Lobeliastraat. Weer links, de Fuchsiastraat. Die rijd je uit en dan zie je 

rechts de kerk weer.  

Vertel ons wat je ervan vond via de sociale kanalen. Gebruik  de hashtag 

#kerstverlichtingroute op insta / twitter of tag ons @kerstverlichtingroute op 

facebook.  

https://www.facebook.com/events/119399626576346/?active_tab=discussion 

Vinden wij leuk.  

Bedankt dat je mee hebt gedaan aan de KerstVerlichtingRoute.  

Als muzikale kerst uitsmijter kan je thuis deze link openen. Speciaal voor jullie 

gemaakt door Peter Mohr en Erik van Houten. Zij zouden live optreden, op 

vrijdag 18 december, maar nu hebben we dit bedacht als alternatief. 

https://www.youtube.com/watch?v=KBCiYTCRuwo&feature=youtu.be  

 

We wensen je fijne feestdagen en een normaal 2021.  

 

Groetjes Hedy, Francien en Mariska 
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