Afstand: 88.0 km. (Bordeaux) route

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, Nijmegen, Waalbrug, Huissen, Arnhem, Huissen, Waalbrug, Nijmegen, 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

(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

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

NS-station Nijmegen, knooppunt:
naar Waalbrug, richting Arnhem en Emmerich

Knooppunt: Nijmegen
0,0 Vanuit NS-station Nijmegen linksaf, fietspad langs
Stationsplein;
0,1 aan het einde van het fietspad linksaf, over viaduct
en rechtdoor: Stieltjesstraat;
0,4 aan het einde schuin linksaf: Kronenburgersingel;
0,7 aan het einde linksaf en meteen rechtsaf: Veemarkt;
0,9 aan het einde rechtsaf: Waalkade (maar voor LF41-6
hier linksaf, over voetpad onder spoorbrug door);
2,0 Waalkade steeds volgen (horeca, picknickplaats),
voor viaduct bij wegwijzer knooppunt:
naar Huissen (rechtsaf: Voerweg)

Knooppunt: Waalbrug
0,0 Vanaf de Waalkade vóór viaduct de Voerweg inslaan;
0,3 aan het einde scherp linksaf: Kefkensbos - St.
Jorisstraat (horeca, winkel met levensmiddelen, fietsenzaak);
0,7 op verkeersplein richting Arnhem volgen, over
Waalbrug;
2,3 na bocht van fietspad rechtdoor over weg en aan het
einde linksaf, steeds de dijk volgen (horeca);
6,9 BEMMEL, dijk blijven volgen;
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8,9 30 m na bankjes bij halfverhard wegje naar rechts
linksaf naar HAALDEREN: Ambachtsstraat;
9,2 drukke voorrangsweg kruisen (iets naar links
verspringen): Huchtstraat (horeca);
9,6 in wegbocht bij sportvelden linksaf, fietspad;
9,9 aan het einde linksaf;
10,3 aan het einde rechtsaf: Lagezandsestraat;
10,9 bij hoogspanningsdraden en wegwijzer rechtsaf richting Angeren, fietspad;
11,7 via brugje over Linge en rechtsaf;
12,1 eerste linksaf, fietspad, gaat verderop over in weg;
14,1 in ANGEREN schuin rechtdoor, weg vervolgen:
Kampsestraat;
14,4 kruis voorrangsweg (winkel met levensmiddelen):
Molenstraat;
14,9 dijk op (horeca) en linksaf;
17,6 HUISSEN, 300 m verder op kruising knooppunt:
naar Arnhem (linksaf en iets verder linksaf dijk af,
bewegwijzering LF3b volgen)

Knooppunt: Arnhem
Bewegwijzering LF3b volgen tot NS-station Arnhem, knooppunt:

Knooppunt: Arnhem
Bewegwijzering LF3a Maasroute volgen tot na de Markt in Huissen op de dijk, knooppunt:
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naar Waalbrug (rechtsaf, dijk volgen)

Knooppunt: Waalbrug
0,0 Vanaf veer naar Huissen of vanaf de Markt van
Huissen de dijk op en deze naar het zuiden volgen: Stadsdam
- Angerensedijk;
2,2 bij afslag Angeren de dijk blijven volgen;
3,0 bij kerk van Angeren rechtsaf de dijk af en meteen
schuin linksaf: Molenstraat (horeca);
3,5 voorrangsweg (winkel met levensmiddelen) kruisen:
Kampsestraat, steeds rechtdoor, gaat over in fietspad;
5,7 aan het einde voor water rechtsaf;
6,1 eerste linksaf, via brugje over Linge en fietspad volgen;
6,9 aan het einde op weg linksaf;
7,5 in HAALDEREN eerste linksaf: Klein Baal, 'doodlopend';
7,9 vlak voor het einde, na huisnr. 13 rechtsaf, fietspad;
8,2 aan het einde in wegbocht rechtsaf: Huchtstraat;
8,6 voorrangsweg (horeca) kruisen: Ambachtsstraat;
8,9 op dijk rechtsaf: Waaldijk;
10,9 bij kerkhof van Bemmel linksaf, dijk blijven
volgen, doodlopend, behalve voor fietsers, 2,5 km verder
langs afsluithek (horeca);
15,5 onder brug door en eerste rechtsaf richting
Nijmegen, omhoog en rechtsom naar en over Waalbrug;
17,0 op verkeersplein in Nijmegen rechts aanhouden: St.
Jorisstraat - Kefkensbos (horeca, winkel met
levensmiddelen, fietsenzaak);
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17,3 scherp rechtsaf: Voerweg, langs Valkhof;
17,6 aan het einde op de Waalkade knooppunt:
naar Nijmegen (linksaf langs Waalkade)

Knooppunt: Nijmegen
0,0 Gezien vanaf de Voerweg linksaf: Waalkade en deze
volgen (horeca, picknickplaats);
1,1 vlak voor spoorbrug linksaf: Veemarkt (maar voor
LF41-6/LF66-11 hier rechtdoor, over pad onder spoorbrug
door);
1,3 aan het einde linksaf en meteen rechtsaf:
Kronenburgersingel;
1,6 eerste rechtsaf: Stieltjesstraat - Stationsplein;
2,0 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
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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);
9,8 aan het einde rechtsaf, heet na kruising met
voorrangsweg: Geitweg (picknickplaats);
11,0 op kruising na bos rechtsaf, langs bosrand:
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Zandbergseweg - Boskant;
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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.

