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Omgeving:

Rijn
aan de boorden van de Liemers, langs Rijn, Pannerdensch kanaal,
Nederrijn,
IJssel, Oude IJssel en zoom van het Montferland

Omgeving:
Totale afstand:

aan
de boorden
van
Liemers, langs Rijn, Pannerdensch kanaal, Nederrijn,
71 km,
opgedeeld
inde
3 trajecten
IJssel, Oude IJssel en zoom van het Montferland
[zie ook afstandentabel en start en finish suggesties op laatste pagina]
71 km, opgedeeld in 3 trajecten

Totale afstand:

[zie ook afstandentabel en start en finish suggesties op laatste pagina]
Routemarkeringsymbolen
Routemarkeringssymbolen:
Routemarkeringsymbolen

LiemersRond en looprichting

LiemersRond en Looprichting

Verkeerde richting

Verkeerde richting

LiemersRond en looprichting
Verkeerde richting
Traject Pannerden – Giesbeek (22km)
Parkeergelegenheid: Dorpsplein Pannerden
Startpunt: Kruispunt Hoogeweg – Doornenburgseweg
Traject Pannerden – Giesbeek (22km)
Parkeergelegenheid: Dorpsplein Pannerden
01 Op de kruising Doornenburgseweg en de Hoogeweg te Pannerden linksaf (richting Zevenaar). Hier
Startpunt: Kruispunt Hoogeweg – Doornenburgseweg
valt de route samen met Knooppad 3, maar dan in tegengestelde richting. Vervolgens eerste weg links:
Groenestraat. Op driesprong rechtsaf: Ringdam. Aan het eind scherp links op de dijk (Deukerdijk) en
01 Op de kruising Doornenburgseweg en de Hoogeweg te Pannerden linksaf (richting Zevenaar). Hier
op de T-splitsing op de grote dijk rechtsaf, de Pannerdense Waard. Steeds op de dijk blijven over circa
valt de route samen met Knooppad 3, maar dan in tegengestelde richting. Vervolgens eerste weg links:
2,5 km.
Groenestraat. Op driesprong rechtsaf: Ringdam. Aan het eind scherp links op de dijk (Deukerdijk) en
02 Op driesprong vlak voor de tunnel van de Betuwelijn rechtdoor. Hier eindigt de samenloop met
op de T-splitsing op de grote dijk rechtsaf, de Pannerdense Waard. Steeds op de dijk blijven over circa
Knooppad 3. Over de Betuwelijntunnel en langs de Mammoet tot de T-splitsing en daar linksaf
2,5 km.
(Loodijk). Hier valt de route samen met Knooppad 4. De Loodijk in westelijke richting volgen. Waar het
02 Op driesprong vlak voor de tunnel van de Betuwelijn rechtdoor. Hier eindigt de samenloop met
fietspad eindigt de weg op de dijk een tijd lang rechtdoor vervolgen.
Knooppad 3. Over de Betuwelijntunnel en langs de Mammoet tot de T-splitsing en daar linksaf
03 Na het passeren van de afslag Looveer/Huissen nog circa 400m. rechtdoor over de dijk, die hier
(Loodijk). Hier valt de route samen met Knooppad 4. De Loodijk in westelijke richting volgen. Waar het
‘Schans’ heet. Hier eindigt de samenloop met Knooppad 4. De Schans buigt flauw naar links. Na
fietspad eindigt de weg op de dijk een tijd lang rechtdoor vervolgen.
passeren van het waterwerk aan rechterzijde en de toegang tot de boerderij aan linkerzijde, linksaf de
03 Na het passeren van de afslag Looveer/Huissen nog circa 400m. rechtdoor over de dijk, die hier
Pleijdijk op. (In geval van hoog water i.p.v. de route bij 04 steeds het fiets-/voetpad over de Pleijdijk
‘Schans’ heet. Hier eindigt de samenloop met Knooppad 4. De Schans buigt flauw naar links. Na
blijven volgen tot waar dit uit komt op de IJsseldijk bij Westervoort en over de IJsseldijk rechtdoor;
passeren van het waterwerk aan rechterzijde en de toegang tot de boerderij aan linkerzijde, linksaf de
lees verder bij punt 05).
Pleijdijk op. (In geval van hoog water i.p.v. de route bij 04 steeds het fiets-/voetpad over de Pleijdijk
04 Ter hoogte van de hoogwaterwerken de Pleijdijk verlaten en voorlangs de hoogwaterwerken door
blijven volgen tot waar dit uit komt op de IJsseldijk bij Westervoort en over de IJsseldijk rechtdoor;
de bedding van de ‘groene rivier’ naar de overkant de oude dijk op en deze naar rechts volgen. Zicht
lees verder bij punt 05).
op Huissen aan de overkant van de rivier en de splitsing van de Nederrijn en IJssel. Aan het eind van
04 Ter hoogte van de hoogwaterwerken de Pleijdijk verlaten en voorlangs de hoogwaterwerken door
de oude dijk (vlak daarvoor is een oorlogsmonument) rechtsaf opnieuw door de laagte van de groene
de bedding van de ‘groene rivier’ naar de overkant de oude dijk op en deze naar rechts volgen. Zicht
rivier en nabij de bebouwde kom van Westervoort naar links de IJsseldijk op richting brug over de
op Huissen aan de overkant van de rivier en de splitsing van de Nederrijn en IJssel. Aan het eind van
IJssel.
de oude dijk (vlak daarvoor is een oorlogsmonument) rechtsaf opnieuw door de laagte van de groene
rivier en nabij de bebouwde kom van Westervoort naar links de IJsseldijk op richting brug over de
IJssel.
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Megchele

05 Via de IJsseldijk het tunneltje onder de weg en het spoor door. Let op: er is helaas veel verkeer op
deze weg. Een eind verderop bij de kruising op de dijk rechtdoor (links gaat naar bedrijfsterrein van
Putman). Na het binnenwater aan de linkerzijde en waar de weg de IJsseldijk naar rechts verlaat, in de
bocht rechtdoor en kort daarop bij de Y-splitsing rechts aanhouden: fiets-/voetpad Lathumsedijk.
06 Lathumsedijk volgen onder de A12 door. Aan de andere zijde van de A12 het fiets-/voetpad langs
het talud tot halverwege blijven volgen en daar op splitsing van fietspaden linksaf, verder over de
Lathumsedijk. De Lathumsedijk wordt verderop de Bandijk. Waar het fiets-/voetpad eindigt en aansluit
op de verharde weg die van rechts komt (Brinkenweg), begint de samenloop met Knooppad 2.
Rechtdoor blijven gaan over de Bandijk.
07 De Bandijk blijven volgen, zijwegen negeren, op kruising met Marsweg en Koestraat rechtdoor,
voorlangs de horeca gelegenheid. De Bandijk gaat daar (voorbij de inrit Rhederlaag/De Lathumse
Hoek) over in fietspad. Bandijk loopt nu evenwijdig aan N338, bij driesprong linker (lager gelegen)
fietspad nemen, fietspad kruist met bocht naar links de toegangsweg tot Riverparc (Muggenwaard),
hier oversteken en fietspad rechtsaf op de dijk (Strandpad) volgen.
08 Strandpad vervolgen, rechtdoor bij kruising met Havenweg, na passeren haven van Giesbeek
eindigt fietspad en gaat rechtsaf over in Kerkstraat.
09 Kerkstraat even inlopen en meteen eerste straat links. Waar de straat naar rechts buigt,
rechtdoor weer via het fiets-/voetpad de dijk op en deze volgen.
Hier eindigt het Traject Pannerden – Giesbeek.
Traject Giesbeek – Beek (26km)
Parkeergelegenheid: omgeving Martinus kerk, centrum Giesbeek
Startpunt: eind Kerkstraat bij fiets-/voetpad op de dijk
01 Het fiets-/voetpad om de bebouwing van Giesbeek heen blijven volgen. Het pad komt uit op de
Bingerdense dijk. Nog even rechtdoor tot de T-splitsing en daar linksaf langs het gemaal. Bij bocht
naar rechts linksaf fiets/voetpad op (verboden voor honden) met de IJssel aan uw linkerzijde de dijk
blijven volgen.
Voor wandelaars met hond zie beschrijving in kader hierna.
02 Bij einde voet-/fietspad linksaf en het fietspad langs de N338 volgen.
Vanwege een ‘hondenverbod’, is er hier een alternatief routedeel.
In plaats van het vervolgen van de zomerdijk, de weg met bocht naar rechts nog enkele meters
volgen (Bingerdensedijk) en dan direct scherp linksaf vóór huis met nummer 23. Vóór rijtje
huizen langs over tegelpad, die aan einde met bocht naar rechts overgaat in
Tutenburgsestraat. Deze uitlopen en op driesprong linksaf Bingerdensedijk, vervolgens direct
daarna op de grote kruising linksaf fietspad van de N338 volgen.
De route weer oppakken als aangegeven bij 03.
03 Ga over het fietspad voorbij aan het voormalig gemeentehuis van Angerlo, Bingerdenseweg 15
(rechts, aan de overzijde van de N338) richting Doesburg. Bij het oude gemeentehuis is de samenloop
met Knooppunt 2 geëindigd en die met Knooppunt 7 begonnen. Ongeveer 700 m. verder linksaf over
wildrooster de dijk op en deze vervolgen langs de IJssel.
04 Aan einde van de dijk na ruim 2 km., grote weg oversteken en fietspad volgen tot T-splitsing vóór
talud, hier linksaf en met een slinger onder viaduct door fietspad blijven volgen. Dijk langs de Oude
IJssel over enkele kilometers vervolgen tot versperring, hier rechtsaf naar beneden over het fiets/voetpad langs de houtwal tot de T-splitsing. Daar linksaf.
05 De weg (Beemsterweg) maakt een bocht naar rechts en even verder bij een hekafzetting linksaf
over het (fiets)pad langs de sloot. Aan einde fietspad rechtsaf grote weg (IJsselweg) op en aan het
eind daarvan rechtsaf slaan (Eldrikseweg). Let op: er is helaas veel verkeer op deze weg.
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06 Eerste weg linksaf (Lendenstraat; gaat verderop over in Breedestraat). Na oversteek van de
Wehlsche Beek en een bocht naar links, eerste weg rechtsaf Grindstraat inslaan en bij volgende Tsplitsing rechtsaf Doesburgseweg. Deze vervolgen en (bij rustplek) eerste weg scherp linksaf (Oude
Doesburgseweg).
07 Ter hoogte van huis aan linkerhand met nummer 4 rechtsaf het terrein van Fatima op gaan. Bij
informatie-bord richting ‘Hoofdgebouw’ aanhouden en via enkele bochten bereikt u het
hoofdgebouw. Rechts van het hoofdgebouw (gezien vanuit looprichting) het terrein van Fatima
verlaten.
08 Op de grote weg (Nieuw Wehlseweg) rechtsaf slaan en rechtdoor tot het kruispunt bij de kerk. Daar
linksaf slaan (Nieuwe Kerkweg). Hier eindigt de samenloop met Knooppad 7.
09 Buiten de bebouwde kom op het kruispunt linksaf. De Kruithofseweg volgen tot aan de
Broekhuizerstraat/N813.
10 De Broekhuizerstraat/N813 oversteken en de klinkerweg (Ringweg) in lopen. Na 60 m. rechtsaf de
Springvoortseweg volgen, bij kruising rechtdoor en doorlopen tot driesprong en daar linksaf de
Dassenboomse Allee op. Deze steeds rechtdoor blijven volgen door het Wehlse bos en over de
spoorwegovergang. Op kruising met Koningsweg ook rechtdoor. Over het erf van de boerderij en
aangekomen bij de verharde weg en woonhuis van de boerderij, rechtsaf over de Beekseweg.
11 Over het viaduct de A18 kruisen en ongeveer een kilometer verderop op de driesprong (waar de
Beekseweg overgaat in de Stillewaldweg) schuin links de Groot Lobberikweg in tot deze eindigt op de
Doetinchemseweg.
12 De Doetinchemseweg oversteken en even naar rechts volgen. Na 50 m. linksaf de zandweg op. Deze
Lage Eltenseweg, die na zo’n 70 m. naar rechts afbuigt, steeds rechtdoor blijven volgen tot aan de
verkeersweg (Berkenlaan).
13 Deze Berkenlaan oversteken en de zandweg vervolgen, vanaf hier Oude Eltenseweg geheten.
Verderop de Arnhemseweg/N335 oversteken en de Oude Eltenseweg rechtdoor vervolgen.
Aangekomen bij de Peeskesweg eindigt het Traject Giesbeek – Beek.
Traject Beek – Pannerden (23km)
Parkeergelegenheid: parkeerplaats en TOP ’t Peeske, Peeskesweg
Startpunt: kruising Peeskesweg – Oude Eltenseweg
01 Steek de Peeskesweg over en ga de zandweg op (Schaapsdrift). Na circa 50 m. linksaf. Ter hoogte
van boerderij schuin rechts de weg vervolgen en steeds rechtdoor over deze Oude Eltenseweg.
02 Aan het eind (ter hoogte van het witte woonhuis) rechtsaf (Boterweg) en bij de verharde weg weer
rechts (Eltenseweg). Na 80 m. linksaf de Melkweg op.
03 Aan het eind op de T-splitsing linksaf. Vanaf hier gaat de route even gelijk op met Knooppad 6. Volg
steeds rechtdoor de Zuidermarkweg (na de grens met Duitsland Zum Waldkreuz) tot u via het viaduct
de snelweg A3 hebt gekruist.
04 Circa 100 m. na passeren viaduct eerste veldweg rechtsaf, iets verderop buigt deze naar links. Waar
de veldweg weer naar rechts buigt, rechtdoor gaan via smal pad langs weiland. Einde weiland bij Ysplitsing rechts aanhouden.
05 Bij kruising van paden rechtdoor en weg rechtdoor vervolgen. Op kruispunt met verharde weg (rode
hekwerken) deze oversteken en bij volgend kruispunt rechtdoor (Knooppad 6 gaat hier rechtsaf). Even
nadat ook aan de linkerzijde een bosperceel is, eerste pad links. Iets verder kruisend pad negeren.
Verderop maakt het pad een bocht naar links en even later naar rechts. Aan het eind op de T-splitsing
rechtsaf.
06 De verkeersweg (Zevenaarer Straβe) oversteken naar de Bindsberger Weg. Kort daarna eerste pad
links. Pad uit lopen, wordt Von-Lochner Straβe met witte woonhuizen aan linkerzijde, en aan eind
rechtsaf, Haagsche Straβe. Spoorlijn oversteken en op T-splitsing de straat naar links vervolgen.
07 Aan het eind rechtsaf langs de verkeersweg Lobither Straβe, die na het passeren van de landsgrens
Eltenseweg wordt. Na passeren van de Oude Rijnstrangen en kruispunt met Ossenwaard, linksaf over
het fiets-/voetpad. Het fiets-/voetpad blijven volgen tussen de kleiputten door.
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08 Aan het eind rechtsaf, naar de rand van de bebouwde kom van Lobith en in de bocht naar links. De
straat (Zwartesluis) in de volgende bocht naar rechts blijven volgen tot kruispunt en daar linksaf.
Opnieuw linksaf op de Dorpsdijk. Kort nadat de Dorpsdijk naar rechts is afgebogen tussen woonhuizen
links (smal) de Schipperspoort in.
09 Schipperspoort het veld in vervolgen tot driesprong en daar rechtsaf. Aan het eind van dit pad
linksaf over fiets-/voetpad en dit blijven volgen evenwijdig aan de verkeersweg (Batavenweg). In de
bocht, waar de verkeersweg naar links buigt de dijk op (richting Spijk), bij de fietsersoversteekplaats
oversteken naar de Europakade van Tolkamer.
10 De Europakade boven of onderlangs vervolgen tot het eind en daar rechts aanhouden op de
Polweg. Hier valt de route samen met Knooppad 5, maar dan in tegengestelde richting. Bij kruising
links de dijk af en de Bijlandseweg meteen naar rechts volgen langs de scheepswerf aan de linkerzijde.
Deze straat buigt wat verder naar links om de werf heen; deze straat blijven volgen.
11 Bij de groenstrook tussen de scheepswerf en de huizen van Tuindorp linksaf en over de dijk het
voetpad volgen dat helemaal om Tuindorp heen gaat. Het pad, laatste stuk als klinkerpad, eindigt op
de Bijlandseweg en daar linksaf. Aan de linkerzijde is de vluchthaven.
12 Na circa 100 m. en na het laatste gebouw aan de rechter kant, schuin rechts het voetpad van het
park in slaan. Pad blijven volgen langs de jachthaven en De Bijland. Verderop het pad langs de
Bijlandseweg en over de brug blijven volgen tot net voorbij de uitspanning aan de linkerzijde en dan
rechtsaf slaan via fiets-/voetpad. Steeds rechtdoor langs zonneweide en strand van De Bijland aan de
rechterzijde.
13 Op T-splitsing van het fiets-/voetpad linksaf. Dit pad blijven volgen. U loopt verderop langs de rivier
en passeert de toegang tot het fiets- en voetveer naar Millingen aan de overkant. Het fiets-/voetpad
eindigt na het passeren van een sluisje en een lus naar rechts op een verharde weg (Kijfwaard). Daar
linksaf.
14 De weg gaat langs een steenfabriek aan de rechterzijde. Bij de driesprong rechtsaf. Vanaf daar
steeds rechtdoor langs de Lobberdenseweg. LET OP: tijdens werkdagen rijdt zwaar transportverkeer
van en naar de steenfabriek over deze weg. Aan het eind - waar de weg oploopt naar de Rijndijk - òf
door het terrein linksom langs de afrastering aan de voet van de grote dijk richting grasdijk òf
doorlopen tot op de Rijndijk, even links en weer links, de grasdijk op.
OP DIT NIET-OPENBARE TERREIN MOETEN HONDEN ZIJN AANGELIJND EN HEKKEN NA HET PASSEREN
WEER WORDEN GESLOTEN.
15 Loop na passeren van het hek de grasdijk af tot vlak bij de rivier en waar de dijk aansluit op de
hogere dijk (aan de overkant van de rivier ligt Fort Pannerden), rechtsaf deze dijk vervolgen. Aan het
eind door hekje en weg naar links volgen. De weg eindigt in de bocht van de Veerdam. Rechtsaf over
de brug van de groene rivier en op kruispunt rechtdoor.
16 Hier eindigt de samenloop met Knooppad 5. Rechtdoor blijven gaan op de Doornenburgseweg tot
aan het kruispunt.
Einde Traject Beek – Pannerden.
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Traject Pannerden – Beek (23km)
TOTAAL:
71,0 km
Parkeergelegenheid: Dorpsplein Pannerden
* Zie de nummers op de routekaart.
Startpunt: Kruispunt Hoogeweg – Doornenburgseweg

LiemersRond

01 Vanaf het kruispunt de Doornenburgseweg volgen richting veerpont naar Doornenburg. Hier valt
de route tot in Tolkamer samen met Knooppad 5.
MOGELIJKHEDEN
01 Kruispunt met de Rijndijk oversteken PARKEER
en rechtdoor
(Veerdam) tot de bocht vlakbij de rivier. Daar
linksaf op de weg langs het Pannerdensch Kanaal.
Omgeving
02 Tolkamer
In lange bocht naar links (die eindigt
bij deEuropakade
waterwerken) en aan einde verharde weg rechtsaf door
hekje en rechtdoor de dijk vervolgen.
Pannerden
Omgeving Doornenburgsestraat
OP DIT NIET-OPENBARE TERREIN MOETEN HONDEN ZIJN AANGELIJND EN HEKKEN NA HET PASSEREN
WEER
WORDEN GESLOTEN.
Westervoort
Omgeving Wieleman Zalencentrum, Dorpstraat
Waar verderop links de waterplas eindigt (aan de overkant van de rivier rechts is Fort Pannerden te
zien)
en bij de afzetting over de dijk,
de lagere
grasdijk
links
volgen.
Lathum
Omgeving
IJssalon
IJsnaar
en Zo,
Bandijk
03 Òf aan einde grasdijk hek door en direct rechtsaf naar beneden pad volgen langs de afzetting in
Giesbeek
Kerkstraat bij de verharde weg (Lobberdenseweg) deze
grasland
aan de voet van de groteOmgeving
dijk, en aangekomen
volgen,
Angerlo
Omgeving oude gemeentehuis, Bingerdenseweg
òf doorlopen over de grasdijk tot op de Rijndijk, rechtsaf en na 100 m. weer rechtsaf de
Lobberdenseweg
blijven volgen.
Nieuw Wehl steeds rechtdoor
Omgeving
Huize Fatima, Nieuw Wehlseweg
LET OP: tijdens werkdagen rijdt zwaar transportverkeer van en naar de steenfabriek over deze weg.
Parkeergelegenheid
Berkenlaan
04 Loerbeek
Aan einde weg op T-splitsing linksaf
(Kijfwaard) richting
voetveer Millingen, rechts om opslagveld
van steenfabriek, bij driesprong pad rechtsaf richting voetveer, weg volgen over sluisje en dan
Beek
Parkeerplaats Uitspanning ’t Peeske, Peeskesweg
rechtdoor richting De Bijland. U passeert de aanlegplaats van het voet-/fietsveer. Verhard fietspad
blijven volgen en uiteindelijk op de licht oplopende weg rechtdoor (betonplaten) tot de driesprong.
05 Bij deze splitsing rechtsaf richting Tolkamer/Lobith, langs een rechts gelegen chaletpark/camping.
Ná parkeerterrein aan rechterhand rechtdoor klinkerweg volgen, aan einde rechtdoor via fiets/voetpad en met bocht naar links de dijk op.
06 Langs restaurant "de Swaenebloem" via de baileybrug (verderop aan uw rechterhand enige
oorlogsgraven) fietspad langs De Bijland en onderlangs dijk blijven volgen. Bij splitsing (jachthaventje
links) rechts aanhouden dijk op en linksaf. Direct bij bebouwde-kom-bord "Tolkamer" rechtsaf smalle
klinkerdijk op.
07 Met bocht naar links onverhard pad blijven volgen om de bebouwing van Tuindorp heen, aan einde
dijk bij verharde weg rechtsaf en langs het terrein van Shipyard De Hoop blijven gaan. Dus bij splitsing
rechtdoor (Bijlandseweg). Weg gaat met bocht naar rechts langs de ingang van de scheepswerf; aan
eind linksaf de dijk op en direct rechtsaf (Polweg).
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