Afstand: 104.0 km. (gele)

Café Maaspoort Grave
Maasstraat 20
5361GG Grave
Telefoon 0486-420310
www.maaspoort-grave.nl

Vertrekpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Eindpunt: Eetcafé De Maaspoort Grave
Knooppunten: Grave, Ravenstein, Megen, Zoelen, Lienden, Nijmegen, Grave

Knooppunt: Ravenstein
Bewegwijzering LF12b volgen tot in Ravenstein ter hoogte van stadspoort, knooppunt:
naar Megen (rechtdoor).

Knooppunt: Megen
Bewegwijzering LF12b Maas- en Vestingroute volgen tot voorbij Megen ter hoogte van het veer naar
Maasbommel, knooppunt:
naar Zoelen, richting Utrecht (rechtsaf naar veer en overvaren).

Knooppunt: Zoelen
Veren: Megen - Maasbommel (nr. 20) en Wamel - Tiel (nr. 21)
0,0 Vanaf het veer in MAASBOMMEL linksaf, over dijk: Raadhuisdijk - Berghuizen - Nieuwe Schans
(horeca);
4,5 aan het einde linksaf: Schansdijk, nog steeds over dijk en na 200 m rechtsaf, dijk af: Wamelseweg
(horeca);
5,2 voorrangsweg kruisen: Wamelseweg - Zijvond - Hommelstraat - na kruising met volgende
voorrangsweg Stationsstraat;
10,4 aan het einde in WAMEL linksaf, in bocht naar links weer linksaf: Dorpsstraat - Waalbandijk;
11,2 op kruising rechtsaf, naar veer Wamel - Tiel en overvaren;
12,0 aan de overzijde van de Waal in TIEL aan het einde rechtsaf: Waalstraat;
12,2 eerste linksaf, door stadspoort: Havendijk;
12,3 eerste linksaf: Kleibergsestraat;
12,4 aan het einde linksaf: Tolhuisstraat (naambord verderop), met bocht naar rechts;
12,5 op voorrangsweg rechtsaf: Westluidense-straat;

12,6 weg naar links volgen: Koornmarkt - Ambtmanstraat - St. Walburgstraat;
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12,8 bij wegwijzer rechtsaf: Kalverbosch (naambord verderop);
12,9 eerste linksaf, over brug en rechtsaf, langs singelgracht;
13,0 eerste linksaf: Stationsstraat;
13,2 eerste rechtsaf: Lingedijk;
13,4 kruis spoorweg: Lingedijk - Sportparklaan;
14,4 op voorrangsweg linksaf: Laan van Westroyen;
14,7 op rotonde rechtsaf, daarna over autosnelweg en Betuwespoorlijn heen, vervolgens rechts
aanhouden en onder viaduct door: Zoelensepad - Zoelenseweg - in ZOELEN Achterstraat;
16,5 na brug over Linge bij kerk knooppunt:
naar Lienden, richting Nijmegen (rechtdoor en na 400 m rechtsaf: Uiterdijk).

Knooppunt: Zoelen
0,0 Vanaf de Molenstraat linksaf: Achterstraat, door ZOELEN (horeca);
0,4 tweede rechtsaf: Uiterdijk;
2,2 op kruising met voorrangsweg linksaf richting Eck en Wiel, over brug over Amsterdam-Rijnkanaal
(fietspad langs voorrangsweg);
3,8 na brugafrit rechtsaf: Mauriksestraat;
5,2 aan het einde op voorrangsweg linksaf en na 100 m rechtsaf: Blauwe Kampseweg (naambord
verderop) - Ommerenveldseweg;
6,7 eerste weg linksaf: Harensestraat;
8,9 na huisnr. 6 schuin linksaf: Korte Ommerenwal;
9,6 eerste rechtsaf: Voorburgseweg - Ooievaar;
10,6 voorrangsweg kruisen en meteen schuin rechtsaf: Dr. Guepinlaan;
11,6 na einde bebouwde kom meteen linksaf: Lienderveldsestraat;
12,0 op driesprong schuin rechtsaf: Molenstraat;
13,2 aan het einde in LIENDEN linksaf, meteen rechtsaf: Marktplein en na het plein linksaf:
Kerkstraat;
13,4 op kruising met voorrangsweg linksaf: Papestraat;

13,7 op kruising met Rijndijk knooppunt:
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naar Nijmegen (rechtsaf)

Knooppunt: Lienden
NB: de eerste 9,2 km vallen samen met de Midden- Betuweroute
0,0 Gezien vanaf de Papestraat (vanuit Lienden) rechtsaf: Rijndijk volgen, verboden voor auto's
(camping);
2,8 kruis voorrangsweg: Rijnbandijk, fietspad;
3,9 dijk af, aan het einde linksaf, onder viaduct door en meteen weer linksaf, fietspad;
5,0 op rotonde rechtsaf richting Opheusden en na 25 m linksaf: Rijnbandijk (picknickplaats),
doorgaande weg op dijk volgen;
7,3 rechtdoor langs verdedigingswerk 'De Spees' (picknickplaats, camping);
9,2 in OPHEUSDEN bij garage Van Suilichem rechtsaf de dijk af: Dorpsstraat (winkel met
levensmiddelen, horeca);
9,5 voorrangsweg kruisen: Eikenlaan - Europaplein;
9,8 aan het einde linksaf: Patrijsstraat;
10,0 aan het einde op voorrangsweg rechtsaf: Dalwagenseweg;
10,8 na bruggetje linksaf: Dalwagen;
12,4 bij wegwijzer linksaf over bruggetje: De Zantvoort - Boelenhamsestraat;
13,4 in bocht naar rechts schuin linksaf richting Hemmen: Boelenhamsestraat;
15,7 op voorrangskruising rechtsaf richting Zetten: Veldstraat (maar voor een uitstapje naar Hemmen
hier linksaf, eerste rechtsaf en in HEMMEN weer eerste rechtsaf, op kruising linksaf en de hoofdroute
vervolgen);
16,1 eerste rechtsaf: Veedijk;
17,0 aan het einde na overweg linksaf: Leigraafseweg;
19,1 aan het einde op voorrangsweg in ZETTEN/ ANDELST linksaf en vóór overweg rechtsaf:
Verbindingsweg;
20,1 aan het einde rechtsaf: Bredestraat, onder snelweg door, HERVELD-N (winkel met
levensmiddelen);

21,0 voorrangsweg kruisen: Stenenkamerstraat;
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21,5 doorgaande weg naar links volgen;
22,3 na molen in HERVELD-Z voorrangsweg kruisen: Schoolstraat;
22,5 eerste doorgaande weg rechtsaf: Merkenhorststraat;
22,9 op kruising rechtsaf richting Ewijk, 'Eigen Weg Rijkswaterstaat', de Waalbrug over;
25,8 aan het einde van afrit linksaf, onder snelweg door en iets verderop linksaf richting Nijmegen
(groene wegwijzer), klinkerweg;
26,8 aan het einde rechtsaf: Ir. van Stuivenbergweg;
26,9 eerste linksaf en dijk volgen richting Nijmegen (picknickplaats);
30,1 langs educatiecentrum Het Dijkmagazijn;
30,7 door smalle fietssluis (picknickplaats);
33,3 weer door fietssluis, doorgaande weg naar rechts volgen;
34,0 op kruising met voorrangsweg linksaf richting Nijmegen, over hefbrug over sluis en 75 m verder
schuin rechtsaf over fietspad omlaag en links aanhouden;
34,6 aan het einde op voorrangsweg linksaf onder viaduct door: Weurtseweg (naambord verderop);
36,5 aan het einde bij verkeerslichten linksaf richting Waalkade: Voorstadslaan, onder spoorviaduct
door;
36,8 bij wegwijzer rechtsaf, richting Venlo, fietspad langs Kronenburgersingel;
37,1 eerste rechtsaf: Stieltjesstraat - Stationsplein;
37,5 voor NS-station Nijmegen knooppunt:
naar Grave

Knooppunt: Grave
0,0 Vanuit NS-station Nijmegen (fietsenzaak) rechtsaf:
Van Diemerbroeckstraat;
0,1 op splitsing links aanhouden: Arend Noorduijnstraat
(horeca);
0,3 op voorrangsweg rechtsaf, brug over, richting Grave,

fietspad naast Graafseweg;
1,0 na brug over spoorweg beneden bij verkeerslichten
linksaf oversteken, rechtsaf fietspad volgen en na 30 m
linksaf: Hatertseveldweg;
1,4 voorrangsweg kruisen: Hatertseveldweg (fietsenzaak);
2,2 na flauwe bocht naar rechts linksaf: Fleminghstraat,
spoorweg volgen;
2,6 op voorrangsweg linksaf, over brug over spoorlijn;
3,0 op voorrangsweg rechtsaf: Nieuwe Dukenburgseweg
(naambord verderop);
4,5 over brug over kanaal, op verkeersplein half rond,
dus beide rijbanen van de Van Schuylenburgweg kruisen via fietsdoorsteek, fietspad;
5,5 fietspad naar links volgen, op voorrangsweg linksaf
en iets verder rechtsaf: Meijhorst 1600-1799;
6,4 rechtdoor onder hoogspanningsleiding door;
7,0 na fietstunnel bij Padd. 24328 links aanhouden,
fietspad;
7,4 op fietspadenkruising rechtdoor richting
Berendonckroute;
8,1 op driesprong bij Padd. 24327 schuin linksaf,
fietspad;
8,3 na huis en brede sloot aan rechterhand rechtsaf;
8,7 op driesprong bij Padd. 24325 links aanhouden
richting Overasselt: - Vendam, over ven;
9,2 op driesprong schuin linksaf richting Overasselt
(Padd.20513) en na 50 m op splitsing bij Padd. 20525 rechts
aanhouden: De Vendam (naambord aan het einde);
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9,8 aan het einde rechtsaf, heet na kruising met
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voorrangsweg: Geitweg (picknickplaats);
11,0 op kruising na bos rechtsaf, langs bosrand:
Zandbergseweg - Boskant;
11,9 aan het einde linksaf: Boskantse Broekstraat;
13,9 voorrangsweg schuin naar links kruisen: Oude
Graafseweg;
14,3 voorrangsweg kruisen;
14,9 aan het einde op voorrangsweg linksaf:
Eindsestraat;
15,1 bij restaurant (horeca) rechtsaf;
15,3 op de dijk linksaf en op driesprong schuin linksaf,
'doodlopend';
15,5 rechtsaf de brug over, fietspad naast autoweg;
16,1 na Maasbrug in bocht van fietspad naar links
oversteken, doodlopend, - behalve voor fietsers;
16,3 op driesprong na sluis van Sasse richting Maasstraat (aan de Maas). Eindpunt Eetcafé De
Maaspoort Grave.

