
Rondje Liemers
Knooppunten 

60-59-61-63-64-

58-57-56-53-54-

55-1-52-51-50-16-

7-8-41-39-42-38-

96-97-98-91-62

www.lekkerfietsen.nl

Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?
• Op de fietsroutekaart ziet u ver-
schillende nummers. Dit zijn de zoge-
naamde 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!

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 Schil-
dern nach, in Richtung des angege-
benen Pfeils, von Knotenpunkt zu 
Knotenpunkt.
• An jedem Knotenpunkt können sie 
frei entscheiden, in welche Richtung 
Sie weiterfahren möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrrad-
route und die gewünschte Kilome-
terzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

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 refe-
rence 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!

	 Knooppunt	route	
	 Rondje	Liemers	 	
	 Route	Rondje	Liemers	
	 Overige	knooppunten
	 Overige	verbindingen	
	 tussen	knooppunten
Lengte:	+/-	47	km

Heeft u op- of aanmerkin-
gen over de bewegwijze-
ring, de route of de bijbe-
horende fietsroutekaart, 
dan kunt u contact opne-
men met het routebureau 
van het Regionaal Bureau 
voor Toerisme KAN via 
www.lekkerfietsen.nl en  
T. 0900-6070803 (15 cpm).

Martinuskerk	in	
Oud-Zevenaar

Internationale	Kwekerijdagen	
Huis	Bingerden
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Rondje Liemers

Liemers Museum, Stationsstraat 4 Zevenaar, T. 0316-581830, 
nabij
De collectie bestaat uit historische voorwerpen uit de Liemers 
op het gebied van archeologie, natuurhistorie, kerkelijke kunst, 
Tweede Wereldoorlog, oude industrieën met onder meer een 
overzicht van de sigarettenindustrie in Zevenaar (Turmac  
Historische Collectie), schutterijen en verenigingsleven. Het 
Liemers Museum is geopend van di – vr en zo van 14.00 – 17.00 
uur. De entree bedraagt € 2,50. Op afspraak kunnen groepen 
het museum buiten de openingstijden bezoeken.

Natuurgebied De Nevelhorst, nabij
Tussen de plaatsen Zevenaar en Didam treft u recreatiegebied  
De Nevelhorst aan. Het water biedt mogelijkheden om te 
zwemmen, te vissen of te kanoën. De speelweiden zijn ui-
termate geschikt om actief bezig te zijn of om lekker ont-
spannen te genieten van de zon.

Huis Bingerden, nabij
Voor tuinliefhebbers is Huis Bingerden, gelegen in het  
Bingerdense Bos, echt een aanrader. De prachtige tuinen van 
dit huis worden tijdens de Internationale Kwekerijdagen 
(19 -21 juni 2009) voor bezoekers opengesteld.

Recreatiegebied Rhederlaag, nabij
Het uitgestrekte recreatiegebied Rhederlaag biedt alles 
voor een heerlijk ontspannen dag in de buitenlucht. Een 
geliefd oord voor watersporters door de open verbinding 
met de IJssel, maar om lekker te zonnen of sporten kunt u 
op Rhederlaag ook bijzonder goed terecht.

Meer informatie
Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos 
genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fiets-
routenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloa-
den van kaarten ga naar www.lekkerfietsen.nl.

VVV Agentschappen;
-  Drogisterij Warenhuis De Meent, Meentsestraat 49 
 Giesbeek, nabij
-  Recreatieoord de Panoven, Panovenweg 18 Zevenaar, nabij
- VVV Doesburg, Kerkstraat 6, Doesburg nabij
www.vvvliemers.nl / www.vvvdoesburg.nl

Colofon
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Niets uit deze folder mag worden overgenomen, op welke 
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de copyrighthouder / uitgever.

Algemene Informatie
Wie even weg wil uit de drukte, strijkt neer in het gebied 
tussen Arnhem en de Duitse grens: De Liemers. Omgeven 
door de rivieren Rijn, IJssel en Oude IJssel, de heuvels van 
de Veluwe en die van Montferland, ligt dit stukje onbekend 
Nederland. Fraaie natuurgebieden met afwisselend rivier- 
en weidelandschap. Een ware uitdaging voor fietsers. 

Bezienswaardigheden
Horsterpark Duiven, nabij
Tussen de plaatsen Duiven en Westervoort ligt het  
Horsterpark, een uniek en mooi aangelegd groengebied. 
Kinderen kunnen zich prima vermaken in het speelbos (een 
avontuurlijk ingerichte speelplaats), op de speeltoestellen 
of in de kinderboerderij. Het Paviljoen is geopend ma – vr 
van 10.00 – 17.00 uur en za en zo van 12.00 – 17.00 uur. De 
kinderboerderij is dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur.

Oliemolen, nabij
De naam van dit dijkstuk verwijst naar de oliemolen van 
Leuven, een door de Rijn verzwolgen dorpje. Vanaf deze 
plek kijkt u in zuidelijke en oostelijke richting uit over de 
Gelderse Waard. Dit natuurgebied omvat het voormalige 
stroomgebied van de Oude Rijn. De hedendaagse rust en 
de groene uitgestrektheid doen het oorspronkelijke na-
tuurgeweld bijna vergeten.

Recreatieoord de Panoven, Panovenweg 18 Zevenaar, 
T. 0316-523520 nabij

Recreatieoord de Panoven is een 
goed bewaard industrieel erf-
goed uit 1860, waar u de kans 
krijgt het oude baksteen- en 
dakpanambacht te herbeleven. 
De oven is met behoud van his-
torie omgetoverd tot een muse-
um dat sterk tot de verbeelding 
spreekt.

Martinuskerk, nabij
In Oud-Zevenaar staat de, aan 
de dijk gelegen, eeuwenoude  
Martinuskerk. Deze kerk wordt 
al genoemd in stukken uit het 
begin van de 15e eeuw. Doordat 
dit gebied (Oud-Zevenaar) nau-
welijks groeit, is het historische 
aanzicht van het gebied groten-
deels bewaard gebleven.
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De	IJssel

Kunst	en	cultuur	in	De	Liemers


