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Grenzeloze Route

Knooppunt   
Grenzeloze Route
Grenzeloze Route
Overige knooppunten
Overige verbindingen
tussen knooppunten
Lengte: +/- 44  km

Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?

• Op de fietsroutekaart ziet u verschillende nummers. Dit zijn de zogenaamde knooppunten.
• De afstand tussen de knooppunten is op de
plattegrond aangegeven.
• Onderweg volgt u in Nederland de genummerde, groene borden waarmee u van knooppunt naar knooppunt kunt fietsen.
• In Duitsland volgt u de kleine, genummerde
rode borden en tevens de algemene rode
fietsborden met pijl (zonder nummer) om van
knooppunt naar knooppunt te 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!

Donsbrüggen Molen

Das Fahrradroutennetz,
wie funktioniert’s?

• Auf der Übersichtskarte sehen Sie eine Anzahl von Nummern, die sog. Knotenpunkte.
• Die Kilometerabstände zwischen den unterschiedlichen Knotenpunkten sind auf der Karte
vermerkt.
• Folgen Sie in den Niederlanden den nummerierten grünen Schildern, die Sie von Knotenpunkt zu Knotenpunkt führen.
• Folgen Sie in Deutschland den kleinen nummerierten roten Schilden und gleichzeitig den
allgemeinen roten Fahrradschildern mit einem
Pfeil (ohne Nummer), um von Knotenpunkt zu
Knotenpunkt zu radeln.
• An jedem Knotenpunkt können Sie frei entscheiden in welche Richtung Sie w eiterfahren
möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrradroute und
die gewünschte Kilometerzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

Galloway Rund
De Millinger Waard

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.
• On the way, you follow the numbered, green
signs that you can cycle from node to node.
• In Germany, you follow the small, red numbered signs and also the overall red bicycle with
arrow signs (without number) from reference
point to reference point to cycling.
• 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!

Heeft u op- of aanmerkingen over de bewegwijzering, de route of de bijbehorende fietsroutekaart,
dan kunt u contact opnemen met het routebureau
van het Regionaal Bureau
voor Toerisme KAN via
www.lekkerfietsen.nl en
T. 0900-6070803 (15 cpm).

www.lekkerfietsen.nl

Algemene Informatie

Deze route gaat over zowel als Duits als Nederlands grondgebied. Grote delen van de fietstocht lopen door vlak polderland, maar overal is de invloed van de grote rivieren te
zien. Terpen, uiterwaarden, watertjes en kanaaltjes. Allemaal herinneren ze aan de strijd tegen het water. Samen
vormen ze een prachtig, afwisselend landschap dat garant
staat voor een mooie fietstocht.

Bezienswaardigheden

Museum B.C. Koekkoek Haus, Koekkoekplatz 1, Kleve,
www.koekkoek-haus.de, nabij 26
Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) is de beroemdste
romantische landschapschilder van Nederland. Zijn huis
is nu één van de belangrijkste classicistische kunstenaarspaleizen uit de romantiek in Europa. Er zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars.
Openingstijden: di t/m za van 14.00 – 17.00 uur, zo en op
alle feestdagen (met uitzondering van 24, 25 en 31 december, 1 januari en Carnavalsmaandag) 11.00 – 17.00 uur.
Dierentuin Kleve, Tiergartenstraße 74, Kleve,
www.tiergarten-kleve.de, nabij 26
Deze dierentuin is gelegen in een historisch parklandschap
en bevat 500 verschillende soorten dieren. In de knuffelweide kunnen de dieren van heel dichtbij beleeft worden.
Ook het dagelijkse voederen (behalve vrijdags) van de zeehonden om 10.00 en 15.00 uur is een bezoekje waard. De
dierentuin is het hele jaar geopend.

Millinger Theetuin

Natuurinformatiecentrum
Grenspost De Gelderse Poort

Oude Molen met molenmuseum,
Mehrer Straße 92,
Kleve- Donsbrüggen,
www.muehle-donsbrueggen.de,
tussen 26 en 70
Hij is al van een afstandje zichtbaar, de oude molen in Donsbrüggen uit 1842. In het museum
bij de molen is onder andere te
zien hoe de molen werkt en wat
voor producten het oplevert.
Openingstijden: di van 14.00 –
17.00 uur en za van 10.00 – 14.00
uur (zaterdags mogelijkheid tot
het kopen van brood, gemaakt
van het molenmeel).
De Duffelt, tussen 26 en 69
Tijdens uw fietstocht komt u
door natuurlandschap De Duffelt.
Het landschap grens aan de

Nederlandse Ooijpolder en is een oud cultuurlandschap.
Karakteristiek zijn de boerderijen op pollen (terpen), de
kronkelige weggetjes met populierenlanen en de vele
heggen. Het gebied is uitgestrekt en erg rustig.
Millinger Theetuin, Klaverland 9, Millingen aan de Rijn,
www.millingertheetuin.nl, nabij 95
Tijdens de fietstocht kunt u op adem komen in de Millinger Theetuin. De verborgen hoekjes, paadjes, doorkijkjes en
hoogteverschillen maken een tochtje door de tuin tot een
ware belevenis. Verspreidt over de tuin zijn zitjes te vinden
waar u in alle rust kan genieten van een kopje thee of koffie. Openingstijden: di t/m zo van 10.00 - 18.00 uur, vanaf
de eerste week van april t/m de laatste week van oktober.
Natuurinformatiecentrum Grenspost De Gelderse Poort,
Rijndijk 5- 6, Millingen aan de Rijn, nabij 94
In het natuurinformatiecentrum Grenspost De Gelderse
Poort is een permanente tentoonstelling te bezoeken over
de natuurontwikkeling in dit gebied. Langs de oevers maken akkers en weilanden plaats voor nieuwe natuur, bevers
en ganzen hebben hun intrek genomen in de Gelderse
Poort. Het informatiecentrum is gratis toegankelijk en
geopend van april t/m oktober op di van 14.00 - 17.00 uur
en op wo t/m zo van 12.00 - 17.00 uur. Van november t/m
maart is het geopend op za en zo van 12.00 - 17.00 uur.
Schenkenschanz, nabij 5
Bij Duffelward, aan de andere kant van de Altrhein, ziet u
de (voormalige) vesting Schenkenschanz liggen. Deze vesting is in 1586 gebouwd. De splitsing van de Rijn en de Waal
lag toen op deze locatie, waardoor de vesting in militair opzicht en strategisch punt was.

Meer informatie

Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos
genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fietsroutenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloaden van kaarten ga naar www.lekkerfietsen.nl.
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Grenzeloze Route

VVV agentschap Millingen aan de Rijn
Hotel Millings Centrum, Heerbaan 186,
Millingen aan de Rijn, nabij 94
www.vvvdegeldersepoort.nl
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