
Verdronken Dorpen Oost 
Knooppunten 

1-35-28-33-96-81-89-

88-80-79-78-77-76-

67-66-63-61-89-60-

59-58-57-56-54-55-1

Verlenging

79-85-97-32-33-31-

25-26-98-92-87-77 

(78 vervalt)

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	
	 Verdronken	Dorpen	Oost	
	 Route
	 Verdronken	Dorpen	Oost
	 Verlengde	route	
	 Verdronken	Dorpen
	 Overige	knooppunten
	 Overige	verbindingen	
	 tussen	knooppunten
Lengte:	+/-	44	km	
(Verlengde	route	+/-	67	km)

Heeft u op- of aanmerkin-
gen over de bewegwijze-
ring, de route of de bijbeho-
rende fietsroutekaart, dan 
kunt u contact opnemen 
met het routebureau van 
het Regionaal Bureau voor 
Toerisme Arnhem Nijmegen 
via www.lekkerfietsen.nl en  
T. 0900-6070803 (15 cpm).

Verdronken	Westervoort

Verdronken	Leuven



het eerst vermeld. In 1930 werd dit gebied uitgebaggerd. Toen 
werd duidelijk dat deze omgeving al ver voor onze jaartelling 
bewoond moet zijn geweest. Er kwamen bijzondere Romeinse 
vondsten naar boven. Feit is ook dat, vele eeuwen later, Oud-
Herwen na de aanleg van het Pannerdensch Kanaal in 1707 
van de kaart geveegd is. Waar nu De Bijland ligt, lag dus eerst 
een Romeinse nederzetting en later een Gelders dorp. 

(Bij verlenging) Verdronken Doornik, nabij      en      bij Bemmel
De dijk bij Doornik was al in 1784 gebroken, maar in de winter 
van 1799 kreeg het dorp de doodssteek. Het ging grotendeels 
ten onder door een voortdenderende muur van water en ijs. 
Het water boorde een enorme kolk in het land. Doornik werd 
een ‘spookdorp’. 

Veerdiensten
Doornenburg – Pannerden v.v. nabij      & 
Ma t/m vr: 06.00-22.45 uur, za: 07.00-22.45 uur, zo: 08.00-
22.45 uur.
Veerdienst Huissen – Loo, v.v. nabij      & 
(Doorlopende) vaartijden okt. t/m mrt, ma t/m za: 06.30-
21.00 uur, zo: 09.00-21.00 uur. (Doorlopende) vaartijden mei 
t/m aug., ma t/m za: 06.30-23.00 uur, zo: 09.00-23.00 uur. 
(Doorlopende) vaartijden apr. en sept., ma t/m za: 06.30-
22.00 uur, zo: 09.00-22.00 uur. Niet in de vaart: 25 december 
en tijdens hoog water.

Meer informatie
De informatie in deze routebeschrijving is grotendeels ont-
leend aan de publicatie ‘Verdronken Dorpen in Gelderland’ 
van de bekende schrijvers Jan en Sanne Terlouw over het the-
ma Verdronken Dorpen in de regio Arnhem Nijmegen. Deze 
publicatie is verkrijgbaar bij onder andere de VVV kantoren.

VVV Agentschappen 
-  Recreatieoord de Panoven, Panovenweg 18 Zevenaar, 
 www.vvvdeliemers.nl, nabij      .
-  Huissen, Stadsmuseum Hof van Hessen, 
 Vierakkerstraat 39, Huissen, nabij      .
-  (Bij verlenging) Gemeentekantoor, Kinkelenburglaan 6 
 Bemmel, www.vvvlingewaard.nl, nabij      .

Colofon
Deze fietsroute is ontwikkeld in opdracht van ‘Cultuurpact 
rond Arnhem’.

Copyright: Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, 
2010. Niets uit deze folder mag worden overgenomen, op wel-
ke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de copyrighthouder / uitgever.
www.regioarnhemnijmegen.nl. 
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Algemene informatie
Welkom in de regio Arnhem Nijmegen. Door de eeuwen heen 
heeft het water van de Waal, de Rijn en de IJssel grote invloed 
gehad op de leefomstandigheden van de bewoners in deze 
regio. Vaak positief maar vaak ook zijn stukken land en zelfs 
complete dorpen verdronken. Deze fietsroute leidt u langs 
enkele van deze plekken. 
In dezelfde serie is ook de fietsroute Verdronken Dorpen 
West verschenen. Ook deze is gratis te downloaden via 
www.lekkerfietsen.nl. De liefhebber van lange fietstoch-
ten kan deze twee routes combineren. In de zomer van 2011 
vindt een kunstmanifestatie plaats rond een zestal verdron-
ken dorpen uit deze routes. Houd voor meer informatie de 
website www.regioarnhemnijmegen.nl in de gaten.

Bezienswaardigheden
Verdronken Westervoort, nabij
Vanaf	 	 	 	 rijdt	 u	 rechtdoor	 over	 de	 Rijndijk	 om	 Verdronken		
Westervoort	na	ca	2	km	aan	uw	rechterhand	te	passeren.	Wan-
neer	u	doorrijdt,	pakt	u	de	route	weer	op	bij							.
Langs de dijk bij Westervoort ziet u binnendijks een aantal 
zogenaamde kolken. Dit zijn waterplassen die als gevolg van 
een dijkdoorbraak zijn ontstaan. Zo ging het ook op 27 januari 
1809 toen het na een gruwelijke winter begon te dooien en 
het in de nacht van de 30ste op de 31ste vreselijk stormde. 

Verdronken Leuven, nabij       en 
De Leuvensedijk brak in de nacht van 4 op 5 februari 1799. 
Kruiend ijs was de grootste boosdoener. Van de negentien 

huizen werden er vier gespaard. 
Gelukkig zagen de bewoners de 
ramp aankomen en konden ze op 
tijd vertrekken. Daar waar Leuven 
lag, is nu het prachtige natuurge-
bied de Jezuïetenwaai. 

De kerk van Oud-Zevenaar, nabij 
Het kerkje van Oud-Zevenaar staat 
dicht tegen de dijk aan die het al 
die eeuwen beschermen moest. 
Want vele malen heeft de Rijn het 
kerkje van Oud-Zevenaar aangeval-
len. Vele malen is er dysenterie uit-
gebroken. De kerk is in de Tachtig-
jarige Oorlog een ruïne geworden 
en is vervolgens weer opgebouwd.

Verdronken Herwen, 
nabij       De Bijland
Hier kijkt u uit over de Bijlandse 
Waard. In 870 werd Herwen voor 
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