
Wijchense Plattelandsroute
Knooppunten 

54-75-76-77-78-84-

85-81-80-86-68-

69-73-70-36-92-

91-89-94-59-60-

61-62-63-55-53

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!
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Lengte:	+/-	44	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).

Fietsen	door	het	
Wijchense	landschap

Kasteel	Wijchen



Wijchense Plattelandsroute

ducten zoals advocaat en schuimpjes, maar ook diverse 
andere streekproducten zoals jam’s, eierpasta’s en honing. 
Geopend op donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Kunst in Wijchen
Wijchen is rijk aan kunst ‘op straat’. U kunt in de gemeente Wij-
chen op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst 
in al haar facetten: modern en klassiek, kleurrijk en sober. 

Batenburg, nabij
In Batenburg, een pittoresk stadje aan de Maas, lijkt het 
of de tijd stil heeft gestaan. Bijna alle panden hebben de 
status van monument. Veel huizen, boerderijen, de molen 
en de imposante kasteelruïne hebben een lange historie. 
Sinds 2007 vaart er tussen mei en september een fiets- en 
voetveer tussen Batenburg en het Brabantse Demen, met 
aansluiting op het fietsroutenetwerk aldaar.

Forellenvijver De Forel, Dorpsstraat 39 Bergharen, 
T. 0487 – 532806, www.deforel.nl, nabij
Bij Forellenvijver De Forel heeft u de mogelijkheid om in 
een mooie en natuurlijke omgeving te vissen in één van de 
zes verschillende vijvers. Dit kan alleen, of met een groep 
en het is niet leeftijdsgebonden.

Speeltuin de Blije Dries, St. Jorispad 41 Wijchen, 
T. 024-6413361, www.blijedries.nl, nabij
Lekker spelen op ruim 40 speeltoestellen op een heel 
overzichtelijk terrein en daarna afkoelen in het zwembad 
of uitrusten op de zonneweide. De jongsten kunnen ook 
nog gebruik maken van het afgeschermd gedeelte, ‘t Blije 
Drieske, waarin de speeltoestellen specifiek op deze leef-
tijdsgroep zijn afgestemd. Geopend: 13 apr. t/m 6 sept. da-
gelijks van 10.00 – 18.00 uur.

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 Serviceshop Wijchen; Stationsplein 2 Wijchen, 
T. 024-6451144, www.vvvwijchen.nl, nabij
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Algemene Informatie
Welkom in “ Gastvrij” Land van Maas en Waal! Deze fiets-
tocht leidt u door het Wijchense landschap vol verrassin-
gen. In dit Tweestromenland tussen de Maas en de Waal 
fietst u door veel bossen, langs prachtige vennen en uitge-
strekte agrarische gebieden.

Bezienswaardigheden
Museum en Kasteel Wijchen, Kasteellaan 9 Wijchen, 
T. 024-6424744, nabij
Sprookjesachtig kasteel uit de 14e en 15e eeuw. In de 17e eeuw 
herbouwd in Hollandse renaissancestijl door Emilia van  
Nassau, dochter van Willem van Oranje. Op de bovenste  
verdieping bevindt zich Museum Kasteel Wijchen dat  een 
boeiend programma van wisseltentoonstellingen op het ge-
bied van hedendaagse kunst, regionale geschiedenis en arche-
ologie. Geopend: vr 11.00 - 17.00 uur en za-zo 13.00 - 17.00 uur.

Recreatiegebied Berendonck, nabij             
Recreatiegebied Groene Heuvels, nabij 
Beide recreatiegebieden staan garant voor een heerlijk ont-
spannen dagje uit. Maar actief bezig zijn kan ook: zwemmen, 
surfen, vissen, wandelen, fietsen, duiken en paardrijden.

Wijchense Molen / De Oude Molen, Bronckhorstlaan 11 
Wijchen, T. 024-3736285, nabij
De Wijchense Molen is een authentieke beltmolen uit 1799. Als 
de molen draait wordt er op ambachtelijke wijze gemalen. Ge-

opend: do en za van 10.00 – 16.00 
uur en vr van 10.00 – 13.00 uur.

Kasteel Hernen, Dorpsstraat 40 
Hernen, T. 0487-531976, nabij
Kasteel Hernen is schilderachtig 
gelegen in het Land van Maas en 
Waal. Bekend als filmlocatie voor 
de tv-serie Floris. Omgrachte mid-
deleeuws burcht met overdekte 
weergangen. In de 14de eeuwse 
toren zijn de 500 jaar oude balken 
nog in tact. Geopend: 1 apr. t/m 31 
okt. wo-do-za 13.00 – 17.00 uur. 
In juni, juli en aug. ook op zondag 
13.00 – 17.00 uur.

Pluimveebedrijf Alverna, 
Camping Het Scharrelnest, 
Oosterweg 263 Wijchen, 
T. 024-6452972, nabij 
In de boerderijwinkel vindt u 
heerlijke zelfgemaakte pro-
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