
Doortraproute   Start: Parkeerplaats onder de Nelson 
Mandelabrug, Eldensedijk 
Start vanaf zuid: vanaf Restaurants De Klomp 
en De Woerd bij de Rijkerswoerdse Plas: start 
vanaf routeregel 12 en ga na 22 verder met 1. 
Rijrichting:  (tegen de klok in) 

..  = Fietsknooppunt 

1. Onder de brug door tweede weg links,  
na Suz&So, de Meginhardweg  

2. Volg deze weg 2,3 km, voorbij de steenfabriek 
tot een kruispunt van paden. Daar gaat u 
schuin links, naar het fietspad (bord fietspad).   

3. Volg dit fietspad naar 86 . 

4. Bij 86  scherp rechts naar 28 . 

5. Bij 28   na de oversteek rechtsaf de 
parallelweg op en dan schuin links het fietspad 
op. De knooppunten laten we nu los.  

6. Na een tiental meters, beneden bij het blauwe 
bord ‘verplicht fietspad’, fietspad naar links, 
langs achtertuinen van huizen, en op een 
gegeven moment met sloot. Volg het brede, 
slingerende fietspad (negeer zijpaadjes) aan 
de rechterkant van het water tot sportpark 
Drielsedijk, daarna links van water en vlak na 
zonnepark (aan overkant water) weer rechts.  

7. Bij kruispunt van fietspaden, rechtsaf fietspad 
naar rechts door spoortunnel. 

8. Na de spoortunnel volg het fietspad 1,2 km 
tot eerste bruggetje rechtsaf, Laan van de 
Bevrijding (naambord aan trolleybuspaal).  
Over brug links. 

9. Ga rechtdoor, weg wordt fietspad,  
dan weg en weer fietspad. Houd rechtdoor 
aan. Bij Y-splitsing links aanhouden bij 
fietswegwijzer richting Centrum/Station 
Arnhem Zuid en vervolgens direct rechts.  
U komt op een fietspad langs een  
drukkere weg. 

10. Dit fietspad blijven volgen, aan het  
einde van het fietspad oversteken bij 
transformator huisje en fietswegwijzer 
Centrum/Station Arnhem Zuid. Aan over-
kant staat 20  naar rechts aangegeven.  
Blijf rechts aanhouden na de 2 volgende 
oversteekplaatsen. Volg fietspad langs 
sportvelden naar 20 . 

11. Bij 20  naar 12  . 

12. Bij 12  naar 13 . 

13. Bij 13  richting 05  (maar de route gaat  
niet helemaal naar dit knooppunt). 

14. Na het klimmetje over de snelweg,  
tweede fietspad rechtsaf. Dit is het 
snelfietspad (rood asfalt), Rijnwaalpad 
F325. De knooppunten laten we  
weer los. 

Bezienswaardigheden
Deze route gaat langs de buiten
randen van ArnhemZuid, door 
natuurgebied Meinerswijk, langs de 
Rijkerswoerdse Plas en voert u via de 
uiterwaarden van de Rijn weer terug 
naar het beginpunt. Het gebied staat 
bol van de historie, met restanten 
van het Romeinse rijk (waaronder een 
castellum), een oude steenfabriek 
en diverse sporen uit de Tweede 
Wereldoorlog en de Koude Oorlog.  
Ook de natuur is de moeite waard, 
met Konikpaarden (ook op het 
fietspad), Galloway runderen en veel 
bijzondere vogels.

Opletpunten
Routepunt 5: 
Oversteek Drielsedijk,  
auto’s rijden hier vaak hard.
Routepunt 11: 
Oversteek drukke weg.

ArnhemZuid 26,6 km
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..  Fietsknooppunt  Opletpunt

1-2 Hier wijken we af van de fiets-
knooppunten. Dit verwijst naar het 
nummer in de routebeschrijving.

19-2201

15. Na 1,2km linksaf het fietspad in, 
Frontlijnpad. 

16. De eerste afslag links, fietspad het 
Patrouille Pad-Zuid. Volg nu de 
knooppunten naar 03 . 

17. Bij 03  naar 02 .  

18. Pal voor het bordje van 02  scherp rechtsaf 
naar 01 . 

19. Bij 01 , een klein stukje richting 31 ,  
via Oude Huissenseweg. Aan einde van  
deze weg rechtsaf door de fietstunnel  
(we laten de knooppunten weer los).  

20. Na het tunneltje steekt u bij de stoplichten 
over en gaat u bij het kruispunt van 
fietspaden rechtdoor en direct linksaf  
naar de rivier.  

21. Blijf op de dijk. Bij de eerste afslag het 
fietspad naar rechts volgen, zo dicht 
mogelijk bij de rivier fietsen.  

22. Na 1,4 km bij een splitsing scherp rechtsaf 
het fietspad op. Fietspad wordt weg 
(Stadsblokkenweg, de naam komt u pas 
later tegen). U komt bij een T-splitsing,  
sla rechtsaf en u bent weer bij de 
Eldensedijk. Volg deze tot u weer bij  
de Nelson Mandelabrug terug bent.

Horeca & Rustpunten
Bij het startpunt is in activiteiten
centrum Suz&So koffie, thee en lunch  
te krijgen. In Park De Steenen Kamer  
(routepunt 6) is een pannenkoeken
boerderij. Iets van de route af, bij 
routepunt 10, vindt u FortVier. Bij 
routepunt 11 is in De Buitenplaats 
aan de overkant van het water een 
lunchroom. Rondom knooppunt 12 zijn 
restaurants De Klomp en De Woerd  
te vinden. Voorbij knooppunt 2  
(van de route af) is Boerderijcafé 
De Hooijmaat. Iets van de route af, 
bij knooppunt 29, ligt koffiebar Het 
Gelders Gemaal.

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 2025 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 Routeplannerapp in de  
App Store of Google Play. Een GPX
bestand voor uw GPSapparaat 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


