
Om inwoners van de gemeente Overbetuwe prettig 
en veilig te laten fietsen met de Doortraproute 
Zetten, heeft de Fietsersbond vanuit iedere kern 
van de gemeente Overbetuwe een aanrijdroute  
opgesteld naar een deel van de route. Als u aan 
het eind van de route bent aangekomen, begint u 
weer bij 1 om zo bij uw vertrekpunt terug te keren. 

Elst (4,6 km) 

1. Start bij station Elst aan de 
 westkant. 

2. Ga met de rug naar het station staan en steek  
 de weg over bij het zebrapad. 

3. Ga naar links en meteen rechts de Oude 
 Aamsestraat in. Negeer zijwegen.
 
4. Bij kruising links aanhouden de  
 Stationsdwarsstraat in.
 
5. Bij volgende kruising rechtdoor fietsen, de  
 Marga Klompélaan. Eerste weg links inslaan,  
 vervolg Marga Klompélaan. Op kruising  
 rechtsaf, vervolg Marga Klompélaan. 

6. Eerste weg rechts inslaan, Tamniausingel,  
 doorfietsen  tot de verkeerslichten. 

7. Bij de verkeerslichten recht oversteken, Lange  
 Dreef richting Valburg. 

8. Buiten het dorp naar knp 25. Hier start de  
 route bij punt 12.

Valburg (1 km)

1. Start bij café/partycentrum De Viersprong en  
 fiets de Stationsstraat in. 

2. Ga richting knp 25. 

3. Na de spoorwegovergang linksaf, Parallelweg  
 Noord, zie punt 12 (routebeschrijving).

Oosterhout (8,1 km)

1. Start op de hoek Dorpsstraat/Stationsstraat  
 bij knp 41.
2. Fiets naar knp 39 
3. Hier rechtsaf naar knp 75 en dan naar knp 22 .  
 Tot slot richting knp 25.                  
4.  Na de spoorwegovergang linksaf, Parallelweg  
 Noord, pak hier de route op bij punt 12 
 (routebeschrijving).

Slijk-Ewijk (5,2 km)

1. Start bij de kruising Dorpsstraat/ 
 Oosterhoutsestraat bij knp 39.

2. Fiets naar knp 75 en dan naar knp 22. Tot slot  
 richting knp 25.

3.  Na de spoorwegovergang linksaf, Parallelweg  
 Noord, en pak hier de route op bij punt 12  
 (routebeschrijving).

Andelst/Herveld (3,2 km)

1. Start midden in het dorp bij knp 58 en fiets  
 richting knp 54.

2. Fiets de A15 onderdoor.

3. Voor het spoor linksaf de Verbindingsweg  
 inslaan.

4. Fiets de Verbindingsweg uit tot aan station  
 Zetten en start bij punt 1 (routebeschrijving)

Hemmen

1. Start bij de kasteeltuin, punt 4 
 (routebeschrijving).

Randwijk

1. Fiets vanuit het dorp naar knp 50 en start bij   
 punt 5 (routebeschrijving).

Heteren

1.  Fiets naar de rotonde Boterhoeksestraat en  
 start bij punt 7 (routebeschrijving). 

Driel (2,6 km)

1. Start bij de rotonde aan het eind van de 
 Rijnstraat. 

2. Sla rechtsaf de Boltweg in.

3. Fiets de Boltweg af tot de kruising met de  
 Uilenburgsestraat. Pak hier de route op bij   
 punt 9 (routebeschrijving).

Aanrijdroutes voor de  
gemeente Overbetuwe


