
Wijnroute Groesbeek

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!

Knooppunten 

88-28-29-59-58-

8-7-4-15-57-60-

68-83-81-85-78-

79-80-25-87

www.lekkerfietsen.nl

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).

	 Knooppunt	Wijnroute		
	 Groesbeek
	 Wijnroute	Groesbeek
	 Overige	knooppunten
	 Overige	verbindingen	
	 tussen	knooppunten
	 Wijngaard
Lengte:	+/-	30	km

Proeverij	bij	Wijnhoeve	
De	Colonjes

De	Zevenheuvelenweg



Wijnroute Groesbeek

Wijngaard Van Ditshuizen, Knapheideweg 76 Groesbeek, 
T. 024-3974403, nabij
De familie Van Ditshuizen is in 2004 naast het biologisch 
tuinbouwbedrijf begonnen met een eveneens biologische 
wijngaard. Op een halve hectare verbouwen zij blauwe  
Pinotin- en witte Cabernetdruivenstokken.

Wijngaard Klein Amerika, Klein Amerika 3 Groesbeek, 
T. 024-3972005, www.klein-amerika.nl, nabij
Wijngaard Klein Amerika heeft in 2008 haar eerste wijn, 
met de toepasselijke naam Cuvee Bosrand, gebotteld. Er 
zijn zowel witte als rode druivenrassen aangeplant. Het 
bedrijf heeft tevens een landwinkel, waar vele verse pro-
ducten, waaronder asperges, te verkrijgen zijn. Gedurende 
het jaar zijn er proeverijen, excursies en open dagen.

Wijnhoeve De Colonjes, 2e Colonjes 4 Groesbeek, 
T. 024-3973754, www.wijnhoevedecolonjes.nl, tussen
In Wijnhoeve De Colonjes is het Groesbeekse wijnavontuur 
in 2001 begonnen. De wijngaard beslaat inmiddels vijf hec-
tare (plus een geplande uitbreiding van enkele hectares) en 
herbergt verschillende druivenrassen. De Cabernet Blanc 
2007 is de eerste Nederlandse wijn die genoeg punten heeft 
behaald voor een gouden medaille op het befaamde wijn-
concours de Berliner Wein Trophy. Tevens is er een prachtige  
panorama-picknickplaats is in de wijngaard, die (na zich bij 
de wijnboer gemeld te hebben) vrij toegankelijk is. Een flesje 
wijn voor bij de picknick kan ter plekke gekocht worden.

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 Groesbeek; Dorpsplein 1a Groesbeek, 
T. 024-3977118, www.vvvgroesbeek.nl, nabij 
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Algemene Informatie
Groesbeek mag zich met trots hèt Wijndorp van Nederland 
noemen. In 2001 werden er de eerste wijnstokken geplant op 
Wijnhoeve De Colonjes. Een succesvol initiatief, want regelma-
tig valt Groesbeekse wijn in de prijzen tijdens wijnkeuringen. 
Inmiddels hebben vijf agrarische ondernemers het voorbeeld 
gevolgd en is het areaal aan wijnstokken gegroeid tot tien hec-
tare en zijn er nog enkele hectares in aanplant.  Maak óók ken-
nis met hét wijndorp van Nederland. Tijdens deze fietstocht 
door het prachtige Groesbeekse heuvellandschap komt u langs 
verschillende wijngaarden. Sommige wijngaarden zijn vrij 
toegankelijk, anderen hebben vaste openingstijden. Voor een 
excursie en/of proeverij buiten de genoemde openingstijden, 
kunt u contact opnemen met de desbetreffende wijngaard. 

Bezienswaardigheden
Wijngaard De Holdeurn, Oude Kleefsebaan 132 
Berg en Dal, T. 024-6842682, nabij
De wijngaarden van de Groesbeekse agrarische onder-
nemers, zoals hier de 0,30 hectare grote wijngaard bij  
De Holdeurn in het mooie heuvelachtige Berg en Dal, zijn 
in het najaar van 2006 aangeplant. In 2007 hebben de jon-
ge wijnstokken een eerste, bescheiden oogst opgeleverd 
die in het voorjaar van 2008 is gebotteld.

Wijnhoeve De Heikant, Cranenburgsestraat 47 Groesbeek, 
T. 024-3971442, www.wijnhoevedeheikant.nl, nabij 
Wijnhoeve De Heikant is gelegen aan het draisine-traject 
Groesbeek-Kranenburg-Kleef. In september 2009 wordt hier 

het nieuwe Wijnchateau geopend, 
waar men onder meer kan proeven 
van wijn van De Heikant en kan 
uitkijken over de wijngaard. Elke 
laatste woensdag van de maand, 
gedurende de bouw van het Wijn-
chateau, krijgt u de gelegenheid de 
vorderingen te aanschouwen en 
kunt u een rondleiding krijgen. 

Wijngaard De Plack, Ketelstraat 36 
Groesbeek,  T. 024-3978358,
www.wijngaarddeplack.nl, nabij
In april 2006 is Wijngaard 
De Plack aangelegd in het  
Groesbeekse kerkdorpje De Horst, 
aan de voet van het uitgestrekte 
Reichswald. Deze biologische 
wijngaard is 1 hectare groot. 
Proeflokaal dagelijks geopend 
van 10:00-17:00 om te proeven 
en kopen. Rondleiding/proeverij 
op afspraak.
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Vakantieboerderij	en	Wijngaard	
De	Holdeurn

Het	Groesbeekse	landschap
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