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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!

	 Knooppunt	route	
	 Rondje	Posbank
	 Route	Rondje	Posbank
	 Overige	knooppunten
	 Overige	verbindingen	
	 tussen	knooppunten
Lengte:	+/-	49	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).

Veluwetransferium	
De	Posbank

De	Bedriegertjes	in	
Park	Rosendael
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lekkere wijnen, jams, geleien en natuurlijk druivenplanten 
voor uw eigen achtertuin. Rondleidingen op afspraak.

Veluwetransferium De Posbank, Heuvenseweg 5a, Rheden, 
T. 026 - 4953050, nabij
Veluwetransferium De Posbank biedt u vele mogelijkheden 
voor een dagje recreëren in de natuur: sportieve activitei-
ten, genieten van de natuur met een relaxte wandeling en 
lekker eten. Kortom, hét beginpunt voor buitenactiviteiten 
in één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden 
van Nederland. Het Veluwetransferium is op dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Tevens fietsver-
huur mogelijk.

Kasteel en landgoed Middachten, Landgoed Middachten 3 
De Steeg, T. 026-4954998, nabij 
In de tuinen van Middachten (zeven hectare) is de ontwik-
keling van de tuinarchitectuur van drie eeuwen terug te 
vinden. In het hart van de tuinen ligt het kasteel dat dateert 
uit eind 17e eeuw. De kasteeltuinen zijn geopend van 15 mei 
t/m 15 sept. zo t/m do van 10.30-16.30 uur; tevens fototen-
toonstelling over Middachten in de Oranjerie. Kasteel in juli 
geopend op zondagen van 13.00 – 16.00 uur. Gedurende vrij-
wel het hele jaar geopend voor groepen, op aanvraag.

De Spelerij / Uitvinderij, Veldweg 5 Dieren, 
T. 0313-413118, nabij 
Speel- en doepark waarbij de nadruk ligt op samenspelen en 
creativiteit. De Uitvinderij is een werkplaats voor kinderen 
en volwassenen, waar je zelf aan de slag kunt met allerlei 
materialen. Open: apr. t/m okt. dagelijks van 10.00-18.00 
uur. Nov. t/m mrt. za-zo en vakanties 10.00-17.00 uur, wo 
12.00-17.00 uur. De toegang voor personen van 4 tot 65 jaar 
bedraagt € 11,--, 65+ € 7,50, kinderen onder de 4 jaar gratis.

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 Doesburg; Kerkstraat 6, Doesburg nabij
VVV Servicepost Rheden; Heuvenseweg 5a 
(Veluwetransferium Posbank), nabij
www.vvvveluwezoom.nl / www.vvvdoesburg.nl
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Algemene Informatie
De gemeente Rheden ligt in de Zuid-Oost Veluwezoom, het 
prachtige gebied tussen IJsselvallei en Veluwe, en heeft toe-
risten veel te bieden. Het Nationaal Park Veluwezoom is 48 
km2 puur natuur waar u eindeloos kunt fietsen. Kom er ge-
nieten van de uitgestrekte bossen en heidevelden, de rust en 
de stilte.  
Alle zeven dorpen van de gemeente Rheden, Velp, Rheden, De 
Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren, alsmede de 
gemeente Doesburg zijn uniek en hebben hun eigen charme. 
Er zijn veel monumenten te bezichtigen.

Bezienswaardigheden
Nationaal Park Veluwezoom, www.veluwezoom.nl
De Veluwezoom is een van de grootste natuurgebieden van 
Natuurmonumenten. Het strekt zich uit van de cultuurhis-
torisch rijke landgoederen in het IJsseldal tot aan de vrijwel 
ongerepte bossen en glooiende heidevelden op de hoogste 
stuwwal van Gelderland. In Nationaal Park Veluwezoom 
heeft u kans om de bijzondere Galloway-runderen te zien.

Uitkijkpunt De Posbank, nabij
Midden in het Nationaal Park Veluwezoom ligt Paviljoen 
De Posbank. Dit gebouw is in harmonie met de natuur ge-
bouwd. Vanaf deze plek heeft u een schitterend uitzicht 
over de Posbank, dat één van de mooiste plekken van Ne-
derland wordt genoemd.

Landgoed Rosendael, nabij
Kasteel Rosendael geeft een 
prachtig beeld van hoe vroeger 
op een kasteel geleefd werd. 
In het landschapspark zijn de 
Bedriegertjes, Schelpengalerij 
en Theekoepel hoogtepunten. 
Bezichtiging kasteel uitsluitend 
met een gids. Het park is vrij toe-
gankelijk en kan op eigen gele-
genheid worden bezichtigd.

Domein Hof te Dieren, 
Arnhemsestraatweg 14a Dieren,
www.domeinhoftedieren.nl,
T. 06-22399642, tussen
Bezoek de grootste ommuur-
de biologische wijngaard van  
Nederland! Twee hectare met 
veertien verschillende soorten 
resistente druivenrassen op 
het historisch landgoed Hof te  
Dieren. Tevens het adres voor 
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