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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		
	 Overbetuwe
	 Route	Rondje	Overbetuwe
	 Overige	knooppunten
	 Overige	verbindingen	
	 tussen	knooppunten
Lengte:	+/-	50	km

Heeft u op- of aanmer-
kingen over de beweg-
wijzering, de route of de 
bijbehorende fietsroute-
kaart, dan kunt u contact 
opnemen met het route-
bureau van het Regionaal 
Bureau voor Toerisme 
Arnhem Nijmegen via 
www.lekkerfietsen.nl en  
T. 0900-6070803 (15 cpm).

Bruggetje	over	De	Linge

Bloesem	in	één	van	de	
vele	boomgaarden
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Rondje Overbetuwe

Florence Nightingale Instituut, Stationsstraat 27 Zetten, 
T. 0488-473390, www.fni.nl, nabij
Hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van de zorg? Op 
dinsdag- en donderdagmiddag, van 13.30 - 16.30 uur, zijn de 
exposities over ‘150 jaar verplegen en verzorgen’ geopend 
voor publiek.

Landgoed De Heerlijkheid Hemmen, Molenstraat 15 
Hemmen, T. 0488-428341, nabij
Hemmen heeft een historische dorpskern en ligt midden in 
de Betuwe. Hier vindt u een prachtige kasteeltuin en natuur-
lijk ontbreken de fruitboomgaarden, (met 600 authentieke 
hoogstamfruitbomen), hier niet. Van 1 mei – 31 okt. 08.00 - 
19.00 uur dagelijks geopend en vrij toegankelijk.

Betuws Oorlogsmuseum ‘The Island’ 1944-1945,  
O.L. Vrouwestraat 36 Heteren, T. 026-4722285
www.betuwsoorlogsmuseum.nl, nabij
Het museum geeft een beeld van de jaren 1944-1945 in de 
Betuwe. Het gebied tussen Arnhem en Nijmegen kreeg van 
de geallieerde troepen de naam ‘The Island’.
Openingstijden: wo. t/m zo. Van 13.30 – 17.00 uur, 5 mei 
10.00 – 12.00 en van 13.30 – 17.00 uur. In september van 
13.30 – 17.00 uur. December en januari gesloten. Entree: 
vrijwillige bijdrage.

Sluizencomplex Driel, nabij
Het indrukwekkende sluizen- en stuwcomplex bij Driel 
trekt altijd veel bekijks. Het complex beheerst een deel van 
het landschap door haar opvallende verschijning. Vanaf de  
Drielse Dijk heeft u een goed zicht op dit imposante bouw-
werk.

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 Agentschap; Logis Hotel Het Wapen van Elst,  
Dorpsstraat 28 Elst, www.vvvoverbetuwe.nl, nabij
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Algemene Informatie
De Betuwe is ideaal voor fietstochten. U komt ongetwijfeld 
een keer langs of over de Linge, de langste rivier van  
Nederland. Langs de rivier vindt u schitterende boerderijen, 
weelderige boomgaarden, oude molens en kerkjes, schat-
tige dorpjes en vestingstadjes. Een bijzondere beleving!

Bezienswaardigheden
De Grote Kerk en Kerkmuseum Elst, Grote Molenstraat 2 
Elst, www.pg-elst.nl, nabij
De kerktoren is vanuit de wijde omtrek zichtbaar. Ten tijde
van de Bataven en de Romeinen was hier al veel activiteit.
Het Kerkmuseum is erg bijzonder. Opgravingen in de kerk 
hebben onder meer een Gallo-Romeinse tempel bloot-
gelegd die te bezichtigen is. U kunt een rondleiding be-
spreken door te bellen op wo t/m za, tussen 09.00 uur en  
10.00 uur (T. 06-20902721).

Beeldentuin De Synaps, Peperstraat 60 Oosterhout, 
Van mei tot eind augustus kunt u in een oase van rust 
genieten van beeldende kunst. Professionele kunstenaars  
exposeren hun kunst in diverse stijlen en gebruikmakend 
van diverse materialen. Geopend: mei t/m aug. do t/m za. 
van 11.00 – 18.00 uur. Ook geopend op 4, 11 en 12 mei, 1 juni, 
6 juli en 3 aug.

Strandpark Slijk-Ewijk
Langs de route tussen knooppunten       en       ligt Strand-
park Slijk-Ewijk waar u heerlijk tot rust kunt komen of kunt 

recreëren.

Museumboerderij ‘Den Tip’, 
Merkenhorstraat 2 Herveld, 
www.museumboerderijdetip.nl, 
T. 0488-451482, nabij
Maak kennis met het alledaagse 
leven van ‘toen’ en haal uw hart 
op bij het aanschouwen van 
zoveel prachtige voorwerpen 
welke zonder meer een nostal-
gische gedachte bij u los zullen 
maken. Ook voor kinderen een 
geweldige ervaring. In 2009 is 
de museumboerderij geopend 
op Paaszaterdag en van 11 apr. 
t/m 26 sept. Alle zaterdagen van 
10.30 tot 16.00 uur. Tevens elke 
woensdagmorgen van 09.30 tot 
12.00 uur en in de schoolvakan-
ties ook de woensdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur.
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Sluizencomplex	te	Driel

Uitloper	van	de	Waal


