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Knooppunt route
Rondje Pontje
Route Rondje Pontje
Overige knooppunten
Overige verbindingen
tussen knooppunten
Lengte: +/- 38 km

Rondje Pontje

Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?

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).

• 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 de genummerde
borden waarmee u van knooppunt
naar knooppunt kunt 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!

Das Fahrradroutenetz,
wie functioniert’s?

• Auf der Übersichtskarte sehen Sie
eine Anzahl von Nummern, den sog.
Knotenpunkten.
• Die Kilometerabstände zwischen
den unterschiedliche Knotenpunkten
sind auf der Karte vermerkt.
• Sie fahren den nummerierten Schildern nach, in Richtung des angegebenen Pfeils, von Knotenpunkt zu
Knotenpunkt.
• An jedem Knotenpunkt können sie
frei entscheiden, in welche Richtung
Sie weiterfahren möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrradroute und die gewünschte Kilometerzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!
Veerdienst Millingerwaard Doornenburg

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.
• Follow the numbered signposts in
the direction of the arrow from reference point to reference point.
• 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!

Millingerwaard

www.lekkerfietsen.nl

Algemene Informatie

De gemeente Lingewaard is een gemeente met zeven woonkernen landelijk gelegen tussen Arnhem en
Nijmegen in het natuurgebied De Gelderse Poort. Het is
een perfecte uitvalsbasis voor fietstochten over dijken langs
Waal, Neder-Rijn en Pannerdensch Kanaal. U heeft kans dat
u kuddes Galloway runderen en Konikpaarden ziet. Tijdens
deze fietstocht maakt u gebruik van maar liefst drie verschillende pontjes.

Bezienswaardigheden

Maalderij Derksen, Molenwei, nabij 31
Maalderij Derksen, aan de Molenwei, ligt onderaan de
Waaldijk in een flauwe binnenbocht. Reeds in 1403 stond
hier op een binnendijkse verhoging een korenmolen. Vanwege de molen wordt deze plek nog altijd Molenweide of
Meulenweijde genoemd.
Dijkmagazijn, Waaldijk 4 Bemmel, T. 0481-434857, nabij 31
Na de dijkdoorbraak van 1820 werd besloten om dijkmagazijnen te bouwen. Nu is dit magazijn een prachtig gerestaureerd monument en bezoekerscentrum, dat de omgeving,
in woord en beeld, in een notedop laat zien. Geopend: Apr.
t/m aug. wo en za 13.00 – 17.00 uur, zo 11.00 – 17.00 uur.
Sept. en okt. za en zo 13.00 – 16.00 uur. Nov. t/m maart zo
13.00 – 16.00 uur.
Defensiedijk, nabij 32
Deze defensiedijk is van grote waarde geweest tijdens de
Koude Oorlog (1945-1989) en
maakte deel uit van de IJssellinie.
De IJssellinie was een verdedigingslinie, gebouwd tussen 1951
en 1954, bedoeld om Nederland
te beschermen tegen een eventuele Russische invasie.

Fietsen op de dijk

Uitzicht op de Waal bij
zonsondergang

De Millinger Theetuin,
Klaverland 9 Millingen aan de
Rijn, T. 0481-431885, nabij 71
De theetuin, gelegen midden
in het prachtige natuurgebied
De Millingerwaard is een romantische, stijlvolle mediterrane
tuin met prachtige borders en
zitjes. In de tuin bevinden zich
meer dan duizend soorten planten. Geopend apr. t/m okt. di t/m
zo 10.00 – 18.00 uur. Entree € 5,-inclusief consumptie.

Recreatiegebied De Bijland, nabij 96 33
De Bijland is een uniek watersportgebied aan de Rijn bij
Lobith. Er is een jachthaven met eigentijdse faciliteiten. Speciaal voor snelvaarders en waterskiliefhebbers staat een unieke
speedbootbaan ter beschikking. Ook zwemmen, vissen, surfen en zeilen is mogelijk op de 250 ha grote waterplas. De
speel-/ligweiden bieden mogelijkheden voor sport en spel.
Fort Pannerden, ten zuiden van 80
Fort Pannerden is een 19de eeuws fort. Het fort heeft lange
tijd een militaire functie gehad maar wordt momenteel gerestaureerd. In de toekomst wil men het fort met een nieuwe functie opnieuw gaan openstellen. Het Pannerdensch
Kanaal is meer dan 300 jaar geleden gegraven als onderdeel van het verdedigingswerk en ter bevordering van de
waterhuishouding in het gebied.
Veerdiensten
In dit gebied vindt u drie pontjes. Deze zijn erg belangrijk voor
de infrastructuur van het gebied. Voordat de pontjes er waren
moest altijd de hulp van een visser worden ingeroepen.
Millingerwaard – Doornenburg v.v. nabij

79 71

Doorlopende vertrektijden tussen 09.00 en 18.00 uur.
Mei en juni: zaterdagen, zon- en feestdagen.
Juli en augustus: dagelijks. September: zondagen.
Millingen a/d Rijn – Rijnwaarden (De Bijland) v.v. nabij

94 81

April t/m september:
dagelijks, ieder heel uur van 08.00 – 18.00 uur.
Oktober t/m maart:
dagelijks om 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur.
Vaartijden zijn van Millingen a/d Rijn naar Rijnwaarden.
Omgekeerde richting is telkens 5 minuten later.
Doornenburg – Pannerden v.v. nabij

80 88

Maandag tot en met vrijdag: 06.00-22.45 uur.
Zaterdag: 07.00-22.45 uur, zondag: 08.00-22.45 uur.

Meer informatie

38 k
m

Rondje Pontje

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.
VVV Agentschap; Gemeentekantoor, Kinkelenburglaan 6
Bemmel, www.vvvlingewaard.nl, nabij 30
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