60 km

Betuwse Fietsvierdaagse
zondag 13 mei 2018: Maas en Waalroute
Eerste gedeelte
van Kerk-Avezaath naar Beneden-Leeuwen
1. Vanaf het Dorpshuis linksaf, Daver. Bij de
kerk rechts aanhouden, straatnaam blijft
Daver. U rijdt het dorp uit.
2. Bij het begin van een viaductoprit linksaf,
bocht naar rechts en verderop rechtsaf
een fietspad op. U rijdt vanaf hier enkele
km parallel aan de spoorlijn en komt onder
twee viaducten door. Na het tweede viaduct komt u op een bedrijventerrein, waar
u nog even rechtdoor gaat.
3. Om het gebouw van Mettler-Toledo heen
linksaf, tweede weg rechtsaf, Kellenseweg en verderop bocht naar rechts om
een vijver heen.
4. Vlak voor enkele viaducten linksaf en omhoog. U gaat over het Amsterdam-Rijnkanaal heen.
5. U blijft rechts aanhouden en gaat onder
drie viaducten door. Dan tweede weg
rechtsaf, Biezenburgseweg. U komt uit op
de Waaldijk en gaat naar links.
6. U volgt de Waaldijk gedurende enkele km.
7. Ongeveer 300 meter vóór de Waalbrug
kunt u desgewenst linksaf van de dijk af,
Ooisestraat en na een bocht naar rechts
komt u op de brugoprit.
U kunt ook doorrijden tot de brug en via
een trap van 16 treden op de brug komen.
8. U volgt het fietspad over de brug. Uitrijden
tot einde.
9. Aan het einde gaat u linksaf, onder een
viaduct door. U komt in Beneden-Leeuwen,
Zandstraat. U komt voorbij de kerk.
Tweede gedeelte (alleen 60 km)
door het Land van Maas en Waal.
1. Vlak na de kerk linksaf, Dijkstraat. U fietst
door tot de Waalbandijk. Hier rechtsaf.
2. Vlak voor Boven-Leeuwen gaat u bij
knooppunt 87 van de dijk af, Molenstraat.
3. U volgt gedurende enige tijd de fietsknooppuntbordjes, eerst in de richting van
knooppunt 88.
4. Bij knooppunt 88 gaat u rechtsaf richting
knooppunt 47 (verderop volgt u 48). Via
een wat merkwaardige "slinger" komt u
over de autoweg Maas en Waalweg heen.
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Verderop bij een zijweg blijft u rechtdoor
rijden en volgt vanaf hier de bordjes naar
knooppunt 48.
Bij knooppunt 48 linksaf, Sluissewal (vanaf
hier niet meer op de knooppuntbordjes letten). Na 150 meter rechtsaf, Heppertsestraat.
U rijdt door Altforst. Na een voorrangskruising wordt de straatnaam Middenweg
(geen straatnaambordje).
Aan het einde bij een T-kruising rechtsaf,
Mekkersteeg (geen straatnaambordje). U
komt langs de Tuinen van Appeltern en de
straatnaam wordt Walstraat. Dan links
aanhouden (straatnaam blijft Walstraat), u
komt langs een meertje en komt langs de
achterkant van stoomgemaal De Tuut.
Verderop rijdt u naar de Maasdijk en gaat
rechtsaf. U rijdt over de dijk langs Appeltern.

Derde gedeelte
langs de Maas
1. U blijft de Maasdijk volgen langs het dorp
Appeltern en blijft de dijk volgen.
2. Ongeveer 1 km voorbij Appeltern een voorrangsweg voorzichtig oversteken en daarna fietspad links van de weg volgen.
3. U komt langs recreatiegebied De Gouden
Ham, veelal via een fietspad links van de
weg.
4. Bij Maasbommel maakt de dijk een bocht
naar rechts, vijf km verderop bij het buurtschap Nieuweschans maakt de dijk een
bocht naar links.
5. De dijk volgend komt u langs het dorp Alphen. Even voorbij dit dorp wordt de straatnaam Molendijk. U komt langs de molen
van Alphen.

Vijfde gedeelte
Langs de Waal terug naar Kerk-Avezaath
1. U blijft voorbij de molen nog lang op de dijk
en komt onder andere langs het buurtschap Moordhuizen.
2. Zes km verderop buigt de rivier de Maas af
van de dijk. U steekt de voorrangsweg Van
Heemstraweg voorzichtig over en gaat
rechtdoor. U komt bij een punt waar drie
dijken samenkomen. U ziet hier het kunstwerk Bronzen Stad.
3. Rechts aanhouden, straatnaam wordt
Waaldijk, u ziet de rivier de Waal aan de
linkerhand.
4. U volgt nog 6 km de dijk en gaat vlak voor
het dorp Wamel linksaf naar het voetveer
Tiel-Wamel, waarmee u de Waal oversteekt. Deze veerpont vaart tot 18 uur!

5. Aan de overzijde gaat u omhoog naar de
weg, hier linksaf via fietspad links van de
weg.
6. Direct na coupure (= uitsnijding in de dijk).
linksaf de dijk op via fietspad, Ophemertsedijk.
7. De dijk volgen tot over de brug over het Inundatiekanaal. Direct na deze brug
rechtsaf de weg langs het kanaal volgen.
200 m voor de spoorbrug over het kanaal
rechtsaf Schaarsdijkweg.
8. U volgt de Schaarsdijkweg onder de spoorlijn door via het fietspad tot de rotonde.Hier
via twee tunneltjes linksaf, fietsrichting
Kerk- Avezaath.
9. De weg blijven volgen via fietspad. Na het
viaduct over de snelweg A15 en de Betuwespoorlijn komt u terug in Kerk-Avezaath
bij Dorpshuis De Avezathen.
einde

