Afstand: 48.5 km. (Bruin)
Vertrekpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Eindpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Knooppunten: Grave, Nijmegen, Heiliglandstichting, Mook, Cuyk, Grave,

Knooppunt: Grave
0,0 Pad op in richting van de brug, langs gemaal;
0,2 aan het einde het tweerichtingsfietspad op en over
brug over Maas;
0,8 na de brug meteen linksaf richting fietsers Balgoij:
Sluisweg;
1,0 aan het einde rechtsaf en rechts aanhouden, dijk af
(horeca);
1,3 op voorrangsweg linksaf : Eindsestraat;
1,5 eerste rechtsaf: Oude Rijksweg;
2,0 kruis voorrangsweg;
2,3 op volgende voorrangsweg linksaf en meteen rechtsaf:
Boskantse Broekstraat;
4,5 op driesprong rechtsaf: Boskant - Zandbergseweg;
5,4 eerste verharde weg linksaf, bos in: Geitweg;
6,4 voorrangsweg kruisen: Heiveldweg (picknickplaats),
daarna eerste linksaf: De Vendam;
7,1 bij Padd. 20525 links aanhouden en na 100 m bij
Padd. 20513 rechts aanhouden, richting Nijmegen;
7,7 op driesprong na ven schuin rechtsaf (Padd. 24325);
8,1 aan het einde linksaf, fiets- en wandelpad;
8,4 op driesprong schuin rechtsaf richting Nijmegen
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(Padd. 24327), fietspad;
9,4 na scherpe bocht naar rechts rechts aanhouden,
richting Nijmegen (Padd. 24328), door fietstunnel
(fietssluis!);
10,1 na hoogspanningsleiding rechtdoor richting
doorgaand verkeer;
10,7 aan het einde op voorrangsweg linksaf en iets
verder rechtsaf: Tolhuis 2300-2699, gaat over in fietspad,
dit naar rechts volgen;
11,2 op verkeersplein rechtsaf, fietspad en na 50 m
linksaf, Van Apelterenweg kruisen en rechtdoor: Nieuwe
Dukenburgseweg;
12,0 over brug over kanaal, 1400 m verder na Jan
Massinkhal twee rijbanen van Weg door Jonkerbos kruisen en
linksaf, fietspad erlangs;
13,5 op voorrangsweg rechtsaf en meteen linksaf
(voorzichtig!): Muntmeesterlaan;
14,0 na brug over spoorlijn eerste rechtsaf:
Fleminghstraat, langs spoorweg;
14,4 aan het einde rechtsaf: Hatertseveldweg (naambord
verderop), nog steeds langs spoorweg;
15,2 kruis voorrangsweg: Hatertseveldweg (fietsenzaak),
laatste stukje is fietspad;
15,5 fietspad naar rechts volgen, gaat over in ventweg
naast Graafseweg (winkel met levensmiddelen);
16,3 na brug over spoorweg eerste linksaf: Arend
Noorduijnstraat - Van Diemerbroeckstraat (horeca), naar
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NS-station Nijmegen, knooppunt:
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naar Heilig Land Stichting, richting Venlo (bewegwijzering
LF3a Maasroute volgen

Knooppunt: Nijmegen
Bewegwijzering LF3a volgen tot op de Sionsweg 100 m na de overweg, knooppunt:
naar Mook (rechtsaf en bewegwijzering LF3a volgen)

Knooppunt: Heiliglandstichting
Bewegwijzering LF3a Maasroute volgen tot kruising met voorrangsweg bij restaurant Het Zwaantje,
knooppunt:
naar Cuyk (rechtsaf en bewegwijzering LF12b Maas- en Vestingroute volgen)

Knooppunt: Cuyk
De Groesbeekseweg op naar Mook en bewegwijzering LF12b volgen tot op de Cuijksesteeg ter
hoogte van zijweg naar veer naar Cuijk, knooppunt met de doorgaande route LF12 Maas- en
Vestingroute:
naar Grave, richting 's-Hertogenbosch (rechtsaf naar veer en bewegwijzering LF12b volgen)

Knooppunt: Grave
Veer: Middelaar - Cuijk (nr. 32)
Bewegwijzering LF12b Maas- en Vestingroute volgen tot voorbij Grave, op fietspadendriesprong bij
gemaal na snelwegviaduct, richting Maasstraat (aan de Maas). Eindpunt Eetcafé De Maaspoort Grave

