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Land van Maas en Waal route

Knooppunt Land van
Maas en Waal route
Land van Maas en Waal route
Overige knooppunten
Overige verbindingen
tussen knooppunten
Lengte: +/- 34 km

Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?

• Op de fietsroutekaart ziet u verschillende nummers. Dit zijn de zogenaamde knooppunten.
• De afstand tussen de knooppunten
is op de plattegrond aangegeven.
• Onderweg volgt u de genummerde
borden waarmee u van knooppunt
naar knooppunt kunt fietsen.
• Bij elk knooppunt kunt u kiezen in
welke richting u uw route wenst te
vervolgen.
• U bepaalt zelf de route en het aantal
kilometers dat u wilt fietsen.
Veel fietsplezier!

Spiegelhuis

Das Fahrradroutenetz,
wie functioniert’s?

• Auf der Übersichtskarte sehen Sie
eine Anzahl von Nummern, den sog.
Knotenpunkten.
• Die Kilometerabstände zwischen
den unterschiedliche Knotenpunkten
sind auf der Karte vermerkt.
• Sie fahren den nummerierten Schildern nach, in Richtung des angegebenen Pfeils, von Knotenpunkt zu
Knotenpunkt.
• An jedem Knotenpunkt können sie
frei entscheiden, in welche Richtung
Sie weiterfahren möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrradroute und die gewünschte Kilometerzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

Torentje vml
Kasteel Blankenburg

The cycle route network,
how does the system work?

• You will notice several numbers on
the map. These are the “reference
points”.
• The distances between the different
reference points are indicated on the
map.
• Follow the numbered signposts in
the direction of the arrow from reference point to reference point.
• At each reference point you can
choose in which direction you wish to
continue your cycle tour.
• You determine your own route and
the number of kilometres you wish
to cycle.
Have a fun cycle trip!

Heeft u op- of aanmerkingen over de bewegwijzering, de route of de bijbehorende fietsroutekaart,
dan kunt u contact opnemen met het routebureau
van het Regionaal Bureau
voor Toerisme KAN via
www.lekkerfietsen.nl en
T. 0900-6070803 (15 cpm).

www.lekkerfietsen.nl

Algemene Informatie

Tijdens deze route komt u door verschillende landschappen.
Vanaf Weurt tot vlakbij Bergharen fietst u door een open
komkleilandschap. Dit gebied is voornamelijk in gebruik
als grasland. Tussen Winssen en Weurt ligt rechts van de
Waalbandijk een oeverwallandschap. Van oudsher is hier de
bewoning geconcentreerd. Vanaf de dijk heeft u een fraai
uitzicht over de Waal en het uiterwaardenlandschap. De
schilderachtige waterplassen (kolken of waaien) ontstonden door dijkdoorbraken, waarbij de kolkende watermassa
een diep gat sloeg. De route leidt langs verschillende dijkmagazijnen die vroeger werden gebruikt voor de opslag van
goederen die nodig waren voor het beschermen van het
achterliggende gebied.

Bezienswaardigheden

Diverse kunstwerken
Tijdens deze fietsroute komt u langs verschillende kunstwerken waarvan de meesten gemaakt zijn door kunstenaars uit dit gebied.
- De Dijk, door Cor Litjens, nabij 46
- De Kunsttempel, door Amy van Son, nabij 46
- De Sprieten, door Anneke van Bergen, nabij 99
- De Rivierwachter, door Nur Tarim, nabij 99
- Dijkkapel, door Huub Kortekaas, nabij 83
- Atrium, door Adri Verhoeven, tussen 95 en 97
- Spiegelhuis, door H. van den Ban, tussen 95 en 97
Het Dijkmagazijn, Dijk 41 Beuningen, tel. 024-6777000,
www.hetdijkmagazijn.nl, nabij 99
Dit dijkmagazijn is een regionaal
centrum voor natuur- en milieueducatie. Er worden regelmatig
lezingen en workshops gehouden
en het is erg leuk om te knutselen
met allerlei natuurlijke materialen. Er lopen Konikpaarden en
brandrode runderen in de buurt
van het Dijkmagazijn. Kijk voor actuele openingstijden en de agenSlot Doddendael
da op www.hetdijkmagazijn.nl.

Groene Heuvels

Dijkmagazijn De Noodschuur,
Waalbanddijk 11 Ewijk,
tel. 024-6415148
www.paulusgilde.nl, nabij 82
In Dijkmagazijn De Noodschuur
zijn wekelijks wisselende exposities met op de bovenetage een
vaste expositie, met zeer gevarieerde beeldende kunst van de

ongeveer 20 leden van het Paulusgilde. Geopend van april
tot oktober in het weekend van 12.00-17.00 uur.
Slot Doddendael, Binnenweg 2, Ewijk, tel. 0487-521862,
www.doddendael.nl, nabij 82
Dit 14e eeuwse kasteel is omringd door water. Het werd bij
het beleg van Nijmegen door Prins Maurits ingenomen en
platgebrand en is nooit meer volledig hersteld. De zwaar
overwelfde kelder werd in de 17e eeuw door de katholieken
als schuilkerk gebruikt. Tegenwoordig is het kasteel in gebruik voor feesten en partijen.
De Waalbrug bij Ewijk, nabij 82
Na de uiterwaarden fietst u over de kronkelende
Waalbandijk onder de Waalbrug bij Ewijk door. Deze brug,
die prachtig in het landschap past, dateert uit 1976 en is
ruim één kilometer lang.
Monumentale Kerktoren Winssen, nabij 86
De monumentale kerktoren uit de 15e eeuw is het enige
dat nog over is van de middeleeuwse kerk in Winssen. U
kunt aan de toren nog goed zien waar de kerk er aan vastgezeten heeft. Op de plaats waar vroeger de kerk stond,
ligt nu een deel van het kerkhof.
Recreatiegebied Groene Heuvels, nabij 94
Voor de aanleg van verschillende autosnelwegen werd
zand gewonnen in de buurt van Bergharen. De grote plas
die door de zandwinning overbleef, is nu omgevormd tot
dagrecreatiepark Groene Heuvels. In het beroemde lied
over het “Land van Maas en Waal” bezingt Boudewijn de
Groot deze Groene Heuvels. Voor duikers is Groene Heuvels
een echt onderwaterparadijs, vanwege de grote diepte en
de helderheid van het water.

Meer informatie

Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos
genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fietsroutenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloaden van kaarten ga naar www.lekkerfietsen.nl.
VVV Agentschap, Vakantieboerderij De Hoogewaard,
Hoogewaard 4, Winssen, nabij 86
www.vvvlandvanmaasenwaal.nl
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