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Routetype

Bornsesteeg in Wageningen (Gelderland)
Onderlangs, Wageningen
Rijksweg zuid, Elst
Bosweg, Malden
Bosweg, Malden
Bosweg, Malden
Rijksweg, Malden
Weg par aan Rijksweg, Heumen
Den Drul, Linden
Raamweg in Cuijk (Noord-Brabant)

47.38 km
Racefietsroute

Deze route wordt u aangeboden door de Fietsersbond
en Europeesche verzekeringen.

https://routeplanner.fietsersbond.nl

Fietsroute

Volledige route

Start bij Bornsesteeg in Wageningen (Gelderland) en ga zuidwest

Start route
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1 Ga na 227 meter bij het
kruispunt

linksaf , naam blijft Bornsesteeg 227
meter

2 Ga na 134 meter bij het
kruispunt

scherp links naar Nijenoord Allee 376
meter

3 Ga na 727 meter bij het
kruispunt

schuin rechts naar Mansholtlaan 1.2 km.

4 Ga na 402 meter bij de rotonde rechtdoor , naam wordt Diedenweg 1.6 km.

5 Ga na 929 meter bij het
kruispunt

schuin links , naam blijft Diedenweg 2.6 km.

6 Ga na 481 meter op de kruising schuin rechts , naam blijft Diedenweg 3.1 km.

7 Ga na 40 meter bij het kruispunt schuin rechts naar Westbergweg 3.1 km.

8 Ga na 565 meter op de kruising schuin links naar Veerweg 3.7 km.

9 Ga na 211 meter bij de zijstraat rechtdoor , naam wordt Onderlangs 3.9 km.

10 Ga na 1.7 km. bij het kruispunt schuin rechts naar Ritzema Bosweg 5.6 km.

Route deel 2
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11 Ga na 123 meter bij het einde rechtdoor , naam wordt Rijksweg 5.7 km.

12 Ga na 267 meter bij de Y-
splitsing
Op deze weg komt u in de woonplaats
Renkum.

schuin links naar Bokkedijk 6.0 km.

13 Ga na 192 meter bij het
kruispunt

rechtdoor , naam wordt Rijksweg 6.2 km.

14 Ga na 1.2 km. bij het kruispunt
Deze afslag is bij een Verkeerslicht.

rechtdoor , naam wordt Melkdam 7.3 km.

15 Ga na 49 meter bij het kruispunt schuin rechts naar Utrechtseweg 7.4 km.

16 Ga na 1.6 km. op de kruising
Op deze weg komt u in de woonplaats
Heelsum.

rechtsaf naar Kerkweg 9.0 km.

17 Ga na 457 meter op de kruising schuin rechts naar Koninginnelaan 9.4 km.

18 Ga na 1.1 km. bij de zijstraat rechtsaf naar Fonteinallee 10.6 km.

19 Ga na 20 meter bij de Y-
splitsing
Op deze weg komt u in de woonplaats
Doorwerth.

linksaf , naam blijft Fonteinallee 10.6 km.

20 Ga na 414 meter bij de Y-
splitsing

linksaf naar Roggekamp 11.0 km.

Route deel 3

21 Ga na 62 meter bij de T-
splitsing

scherp links naar Brug A50 bij Heteren 11.1 km.

22 Ga na 2.0 km. bij het kruispunt
Op deze weg komt u in de woonplaats
Heteren.

linksaf naar Achterstraat 13.0 km.

23 Ga na 507 meter bij de zijstraat rechtsaf naar Uilenburgsestraat 13.6 km.

24 Ga na 2.1 km. bij de zijstraat rechtdoor , naam wordt Homoetsestraat 15.6 km.
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25 Ga na 1.0 km. bij de zijstraat
Op deze weg komt u in de woonplaats Elst.

rechtsaf , naam blijft Homoetsestraat 16.7 km.

26 Ga na 391 meter bij de T-
splitsing
Op deze weg komt u in de woonplaats
Valburg.

rechtsaf , naam blijft Homoetsestraat 17.1 km.

27 Ga na 97 meter bij de zijstraat
Op deze weg komt u in de woonplaats Elst.

linksaf naar Winterstraatje 17.2 km.

28 Ga na 983 meter bij de T-
splitsing

rechtsaf naar Langstraat 18.1 km.

29 Ga na 656 meter op de kruising rechtdoor , naam wordt Tobbenhofsestraat 18.8 km.

30 Ga na 1.3 km. bij het kruispunt schuin links naar Valburgseweg 20.1 km.

Route deel 4

31 Ga na 348 meter bij het
kruispunt

rechtdoor , naam wordt Lange Dreef 20.5 km.

32 Ga na 451 meter bij het
kruispunt

schuin links , naam blijft Lange Dreef 20.9 km.

33 Ga na 114 meter bij het
kruispunt

schuin links , naam blijft Lange Dreef 21.1 km.

34 Ga na 704 meter bij het
kruispunt

schuin links , naam blijft Lange Dreef 21.8 km.

35 Ga na 221 meter bij het
kruispunt

schuin rechts naar Rijksweg zuid 22.1 km.

36 Ga na 1.9 km. bij het kruispunt schuin rechts naar Reethsestraat 24.0 km.

37 Ga na 66 meter op de kruising schuin links naar De Hoge Brugstraat 24.0 km.

38 Ga na 342 meter bij de Y-
splitsing

linksaf naar Rijksweg zuid 24.4 km.
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39 Ga na 110 meter bij het einde rechtdoor , naam wordt Griftdijk 24.5 km.

40 Ga na 790 meter bij de rotonde
Op deze weg komt u in de woonplaats
Nijmegen.

schuin rechts , naam blijft Griftdijk 25.3 km.

Route deel 5

41 Ga na 1.5 km. bij het kruispunt rechtdoor , naam wordt Griftdijk Noord 26.9 km.

42 Ga na 1.3 km. bij de T-splitsing
Op deze weg komt u in de woonplaats Lent.

schuin rechts naar Griftpad 28.1 km.

43 Ga na 157 meter bij het einde rechtdoor , naam wordt Het Groentje 28.3 km.

44 Ga na 129 meter bij het einde rechtdoor , naam wordt Griftpad 28.4 km.

45 Ga na 250 meter op de kruising rechtsaf naar Snelbinder 28.7 km.

46 Ga na 2.0 km. bij de Y-splitsing
Op deze weg komt u in de woonplaats
Nijmegen.

schuin rechts naar Stieltjesstraat 30.6 km.

47 Ga na 125 meter op de kruising rechtdoor , naam wordt Stationsplein 30.8 km.

48 Ga na 224 meter op de kruising rechtdoor , naam wordt van
Diemerbroeckstraat

31.0 km.

49 Ga na 118 meter bij de Y-
splitsing

schuin rechts naar Campusbaan 31.1 km.

50 Ga na 1.1 km. bij het kruispunt
Deze afslag is bij een Verkeerslicht.

schuin rechts naar St. Annastraat 32.2 km.

Route deel 6
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51 Ga na 286 meter bij het
kruispunt
Deze afslag is bij een Verkeerslicht.

schuin links , naam blijft St. Annastraat 32.5 km.

52 Ga na 1.0 km. na de oversteek
Deze afslag is bij een Verkeerslicht.

rechtdoor , naam blijft St. Annastraat 33.6 km.

53 Ga na 935 meter bij de Y-
splitsing

linksaf naar Heemraadstraat 34.6 km.

54 Ga na 36 meter bij de zijstraat rechtsaf naar Schutterspad 34.6 km.

55 Ga na 469 meter bij het
kruispunt

rechtdoor , naam wordt Witteweg 35.1 km.

56 Ga na 1.3 km. bij de zijstraat
Op deze weg komt u in de woonplaats
Malden.

schuin rechts naar fietspad 36.4 km.

57 Ga na 191 meter bij de T-
splitsing

schuin links naar Bosweg 36.6 km.

58 Ga na 1.5 km. bij het kruispunt terug , naam blijft Bosweg 38.1 km.

59 Ga na 9 meter bij het
tussenpunt

terug , naam blijft Bosweg 38.1 km.

60 Ga na 9 meter bij het kruispunt scherp rechts naar Groesbeekseweg 38.1 km.

Route deel 7
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61 Ga na 342 meter op de kruising rechtdoor , naam wordt fietspad 38.5 km.

62 Ga na 12 meter bij de zijstraat rechtdoor , naam wordt Groesbeekseweg 38.5 km.

63 Ga na 729 meter bij de rotonde linksaf naar Rijksweg 39.2 km.

64 Ga na 1.1 km. bij het kruispunt
Deze afslag is bij een Verkeerslicht.

scherp rechts naar Jan J Ludenlaan 40.6 km.

65 Ga na 1.5 km. bij de T-splitsing
Op deze weg komt u in de woonplaats
Heumen.

linksaf naar Looistraat 42.1 km.

66 Ga na 602 meter bij de T-
splitsing

rechtsaf naar Dorpstraat 42.7 km.

67 Ga na 417 meter bij het
kruispunt

linksaf naar Weg par aan Rijksweg 43.1 km.

68 Ga na 219 meter op de kruising schuin links , naam blijft Weg par aan
Rijksweg

43.3 km.

69 Ga na 1.5 km. bij de T-splitsing
Op deze weg komt u in de woonplaats
Linden.

rechtsaf naar Oostermeerweg 44.8 km.

70 Ga na 112 meter bij het
kruispunt

linksaf naar Den Drul 45.0 km.

Route deel 8

71 Ga na 1.0 km. bij de zijstraat schuin links naar fietspad 46.0 km.
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72 Ga na 874 meter bij het einde schuin rechts naar Ewinkel 46.9 km.

73 Ga na 204 meter bij de zijstraat
Op deze weg komt u in de woonplaats
Beers.

linksaf , naam blijft Ewinkel 47.1 km.

74 Ga na 133 meter bij het
kruispunt

rechtsaf naar Raamweg 47.2 km.

75 Ga na 37 meter op de kruising
Op deze weg komt u in de woonplaats
Cuijk.

linksaf , naam blijft Raamweg 47.3 km.

76 Kom na 124 meter bij het eindpunt van uw route 47.4 km.

Deze route online bekijken
Scan de onderstaande qr-code met uw mobiele telefoon

https://routeplanner.fietsersbond.nl/placeholder/print-route
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