Betuwse Fietsvierdaagse

40 km

Maas en Waalroute

Eerste gedeelte
over de Waaldijk en de Maasdijk
1. Vanaf het Dorpshuis in Kerk-Avezaath
rechtsaf naar de rotonde en linksaf de
Provinciale Weg volgen over het viaduct
over de spoorlijn en de snelweg A15. De
weg 2 km blijven volgen.
2. Bij een verkeersplein met fietstunneltjes
volgt u de fietsrichting Passewaaij en komt
na het tweede tunneltje op de Schaarsdijkweg via een fietspad links van de weg.
3. U gaat onder de spoorlijn door. U steekt
het Inundatiekanaal over en gaat dan direct
linksaf langs het kanaal.
4. Aan het einde op de Waaldijk linksaf, opnieuw het kanaal oversteken en dan
rechtsaf, op de dijk blijven.
5. Aan het einde van het fietspad rechtsaf
naar de Waalkade. U gaat naar de veerpont en steekt de Waal over.
6. Aan de overzijde van de Waal de Veerweg
volgen tot de Waaldijk. Hier rechtsaf.
7. U volgt nu geruime tijd de dijk. Eerst is dat
de Waaldijk of Waalbandijk. Voorbij Dreumel komt u bij een punt waar drie dijken
samenkomen. Hier links aanhouden
(d.w.z. min of meer rechtdoor met het
bronzen kunstwerk aan de rechterhand) ,
Maasdijk. De dijk blijft u ruim 10 km volgen.
8. Vlak voor het dorp Alphen komt u op de
Molendijk langs de molen.
Tweede gedeelte
naar Beneden-Leeuwen
1. Na de molen volgt u nog enige tijd de dijk,
de straatnamen zijn Greffelingsedijk en
Schansedijk.
2. Bij Brasserie 't Anker gaat u rechtdoor en
rijdt van de dijk af, Nieuweweg. Bij een rotonde gaat u rechtdoor, dan (na een bocht
naar links) de tweede weg rechtsaf,
Hoogbroekstraat.
3. Aan het einde bij een T-kruising linksaf,
Zijveld. U rijdt rechtdoor en na een rotonde rijdt u Beneden-Leeuwen in.
4. Na de rotonde volgt u de weg tot het einde.
Op de T-kruising met de Zandstraat gaat u

linksaf.
We raden u aan om eerst even rechtsaf te
gaan en het dorp te bekijken. Misschien is
het fraaie streekmuseum Tweestromenland
(vlak bij de kerk) geopend.
Derde gedeelte
terug naar Kerk-Avezaath
1. U rijdt over de Zandstraat het dorp Beneden-Leeuwen uit en gaat even richting
Wamel.
2. Vlak voor een viaduct gaat u rechtsaf naar
de Waalbrug en steekt de Waal over.
3. U rijdt de weg uit tot het einde. Dan linksaf,
onder het viaduct door (Ooisestraat). Dan
rechtsaf Remkettingweg. Deze uitrijden.
4. Aan het einde rechtsaf, Biezenburgseweg.
5. Aan het einde linksaf, Spoorstraat. U gaat
onder drie viaducten door. U volgt het
fietspad tot aan een stoplicht. Hier oversteken en dan linksaf de weg over het Amsterdam-Rijnkanaal volgen.
6. Aan het einde rechtsaf, voorbij een meertje aan de linkerhand een bocht naar links.
7. Dan eerste weg linksaf Zuiderhavenweg.
Aan het einde rechtsaf, verderop het fietspad langs de goederenspoorlijn volgen.
8. U blijft dit fietspad volgen totdat u vlakbij
Kerk-Avezaath uitkomt op de weg.
9. Deze weg blijven volgen om een viaductoprit heen.
10.Aan het einde rechtsaf, Daver. U komt in
Kerk-Avezaath, rijdt voor de kerk langs
terug naar het Dorpshuis.
einde

