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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:	+/-	32	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).

Huissense	Dijk
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Linge- en Waardenroute

Veersdienst Huissen-Loo, nabij   
(Doorlopende) vaartijden oktober tot en met maart: maandag 
tot en met zaterdag: 06.30-21.00 uur, zondag: 09.00-21.00 uur
(Doorlopende) vaartijden mei tot en met augustus: maandag 
tot en met zaterdag: 06.30-23.00 uur, zondag: 09.00-23.00 
uur. 
(Doorlopende) vaartijden april en september: maandag tot en 
met zaterdag: 06.30-22.00 uur, zondag: 09.00-22.00 uur.
Niet in de vaart: 25 december en tijdens hoog water.

Huissensche Waarden, tussen       en 
De Huissensche Waarden liggen ten westen van het Panner-
densch Kanaal en het biedt een open en groen landschap. In dit 
gebied is sprake van rivierverruiming en natuurontwikkeling 
waardoor het een bijdrage levert aan de ecologie in de uiter-
waarden. Daarnaast is het gebied belangrijk qua cultuurhisto-
rie, recreatie, landbouw en klei- en zandwinning.

Tuinbouwgebied Bergerden, nabij      ,       en  
De gemeente Lingewaard is een gebied waar van oorsprong 
veel tuinbouw gesitueerd is. Door de Rijn, Waal en Linge is 
dit gebied uitermate geschikt voor de het telen van planten, 
groenten en bloemen omdat het de grond erg vruchtbaar ge-
maakt heeft. Tuinbouwgebied Bergerden is nu een moderne 
grootschalige glastuinbouwlocatie.

Het Zeegbos, nabij 
Het heeft heel lang geduurd voordat de groepen bomen die 
geplant zijn aan de rand van Huissen een bos genoemd konden 
worden. Het bos is genoemd naar de Walzeeg, een watergang 
die al jaren een spoor trekt door dit gebied. Zowel het bos als 
de Walzeeg hebben van oorsprong te maken met een oude be-
stuursgrens, grens tussen Land van Kleve en Gelre

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

VVV Agentschap Bemmel, Kinkelenburglaan 6, Bemmel, nabij
VVV Agentschap Huissen, Stadsmuseum Hof van Hessen, 
Vierakkerstraat 39, Huissen, nabij 
www.vvvlingewaard.nl 
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Algemene Informatie
De gemeente Lingewaard is een gemeente, landelijk gelegen 
tussen Arnhem en Nijmegen in natuurgebied De Gelderse 
Poort. Het is een perfecte uitvalsbasis voor fietstochten over 
dijken langs Waal, Neder-Rijn en Pannerdensch Kanaal. U heeft 
kans dat u kuddes Galloway runderen en Konikpaarden ziet. Tij-
dens deze fietstocht volgt u voor een deel de rivier De Linge en 
het Pannerdensch Kanaal. Een groot gedeelte van gebied waar 
u doorheen fietst is onderdeel van Park Lingezegen, een nog in 
aanleg zijnde landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. 

Bezienswaardigheden
De Linge, tussen       en 
Met een lengte van 108 kilometer is de Linge de langste geheel 
in Nederland gelegen rivier. Omdat de rivier grotendeels niet 
bevaarbaar is voor gemotoriseerd vervoer is de Linge uitermate 
geschikt voor recreatie. De rivier loopt van Gorinchem tot Door-
nenburg, waar hij in het Pannerdensch Kanaal uitmondt. De 
gemeente Lingewaard ontleent zijn naam aan de rivier. 

Klompenwaard, ten zuiden van 
Ten zuiden van knooppunt 80 bevindt zich het gebied De 
Klompenwaard. Dit natuurgebied is ongeveer 120 hectare 
groot en de landtong in dit gebied splitst als het ware de 
Rijn (in het Pannerdensch Kanaal) en de Waal. De natuur in 
dit gebied ontwikkeld zichzelf, waardoor dit een paradijs is 
geworden veel verschillende dieren en planten. Bijzonder is 
Fort Pannerden, een haast onneembaar vestigingswerk bij de 
splitsing van de rivieren. 

Veerdienst Doornenburg – 
Pannerden v.v. nabij       en 
Doorlopende vaartijden, maandag 
tot en met vrijdag: 06.00-22.45 
uur. Zaterdag: 07.00-22.45 uur, zon-
dag: 08.00-22.45 uur.

Pannerdensch Kanaal, 
tussen       en 
Het Pannerdensch Kanaal is meer 
dan 300 jaar geleden aangelegd 
met als voornaamste doel het ver-
delen van het water over de belang-
rijkste grote rivieren in Nederland. 
Daarnaast heeft het kanaal ge-
diend als verdedigingswerk tegen 
opkomende troepen in verschillen-
de oorlogen vanaf het ontstaan van 
het kanaal drie eeuwen geleden tot 
en met de Koude Oorlog aan het 
einde van de vorige eeuw.

15

32 km

De	splitsing	van	Rijn	en	Waal

Per	pontje	de	rivier	over

80

80

80 88

88 63

2

3 4 8

30 76

63

66

30


