
Doortraproute   Start: hoek Oranjeweg/IJsselsingel, Rheden 
Rijrichting:  (tegen de klok in) -  

..  = Fietsknooppunt

1. Fiets de Laakweg in. 

2. In de bocht Laakweg/Apollostraat rechtsaf 
(Laakweg). 

3. Einde weg rechtsaf. 

4. Einde weg rechtsaf (Hoofdweg) en meteen 
weer rechtsaf: Stationsweg. 

5. Einde Stationsweg rechtsaf. 

6. Bij verkeerslichten rechts en meteen weer 
rechts: Oversteeg. Oversteeg blijven volgen, 
Van Aldenbergstraat oversteken. 

7. In bocht naar links rechtsaf: twee keer  
door witte hekken en linksaf langs de 
kasteelmuur. 

8. Kasteelmuur volgen tot oprit kasteel,  
daar linksaf klinkerweg op. 

9. Bij kruispunt met onverharde weg rechtsaf 
(richting huisnummers 5-6-7). 

10. Na boerderij en voor woonhuis (nr. 6)  
linksaf. 

11. Rechtsaf fietspad op en doorrijden tot einde 
fietspad in de bebouwde kom van Ellecom 
(Middachter Allee).

12. Rechtsaf Eikenstraat in en na boerderij 
linksaf Eikenstraat volgen; weg gaat over  
in fietspad. 

13. Einde fietspad rechtsaf: volg de borden 
naar 10 . 

14. Bij 10  naar 02 . 

15. Bij 02  naar 23 . 

16. Bij 23  naar 90 . 

17. Bij 90  volg bordjes richting 93 , maar we 
gaan niet helemaal naar dit knooppunt, tot 
aan de linkerhand de Hogestraat verschijnt. 

18. Linksaf Hogestraat in en volgen tot 
T-splitsing met Doesburgsedijk. 

19. Linksaf naar 62 ; Bij 62  bij verkeerslicht 
oversteken naar 14 . 

20. Bij 14  naar 15 . 

21. Bij 15  naar 99 . 

22. Bij 99  volg bordjes richting 10 , maar waar 
10 rechtsaf gaat, gaan we rechtdoor. 

23. Op T-splitsing met Middachter Allee 
oversteken en linksaf fietspad op.  

 Oversteek drukke weg. 

24. Bij verkeerslichten rechtsaf: Diepesteeg  
en over spoor linksaf: Bentincklaan.

Bezienswaardigheden
De route komt langs kerken,  
Kasteel Middachten, de veerpont  
van Dieren en de ommuurde tuin  
van landgoed Hof, met een kwekerij 
en wijngaard.

Opletpunten
Bij routepunt 23:
Oversteek Middachter Allee. Deze kan 
5 meter verderop lopend overgestoken 
worden via de voetgangersoversteek.
Bij routepunt 27:
De kruising is overzichtelijk.  
Soms is het hier druk. Neem de tijd.

Rheden 24,8 km



25. Bentincklaan volgen, Parkweg oversteken. 
Bentincklaan volgen, gaat over in fietspad. 

26. Einde fietspad rechtsaf. 

27. Na 1,4 kilometer ter hoogte van de 
Valkenbergerweg, oversteken en linksaf 
eenrichtingsweg zonder naam in.  

 De kruising is onoverzichtelijk en  
soms druk.  

28. Meteen na spoor rechtsaf: Dr. Langemeijerweg. 

29. Groenstraat oversteken en Parallelweg  
tot einde volgen. 

30. Oranjeweg oversteken en rechtdoor 
Roggeweg in. 

31. Roggeweg blijven volgen.  

32. Rechtsaf Brinkweg in. 

33. Rechtsaf IJsselsingel: volgen tot startpunt.

Horeca & Rustpunten
In Dieren en Rheden zijn meerdere 
horecagelegenheden aan of in de buurt 
van de route. Verder is er o.a. horeca 
bij de landgoedwinkel nabij Rheden en 
bij de wijngaard.

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.
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Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en leuke 
fiets rondjes van 20-25 km voor senioren. 
De routes zijn mooi en groen. Ze gaan 
zoveel mogelijk over ruime paden, rustige 
wegen, overzichtelijke kruispunten en 
kennen weinig obstakels.
Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers 
van de Fietsersbond. Om te checken of 
fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, hebben tientallen oudere 
fietsers de routes getest. Komt u toch een 
fout of probleem tegen? Mail dan naar 
doortraproute@fietsersbond.nl.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

Over de Fietsersbond
De Fietsersbond zet zich in voor veilig en 
comfortabel fietsen en levert daarmee een 
bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief 
Nederland én aan  fiets geluk voor iedereen! www.fietsersbond.nl


