
Betuwse Fietsvierdaagse 
Neerijnenroute  

Eerste gedeelte 
van Kerk-Avezaath naar Ophemert. 

1. Vanuit het Dorpshuis rechtsaf naar de ro-
tonde en linksaf, het fietspad langs de Pro-
vincialeweg volgen. U komt over de spoorlijn 
en de snelweg A15. Bij de volgende rotonde 
rechtdoor. 

2. Na de brug over de Linge rechtsaf, Linge-
weg, deze gaat na 1 km over in Lingedijk. 
De weg blijven volgen tot in Wadenoijen.  

3. Kort na het begin van de bebouwde kom 
linksaf, Groenestraat. Spoorlijn oversteken 
en rechtdoor, straatnaam wordt Bre-
destraat. 

4. Na 2 km het tweede fietspad rechtsaf, 
Hooge Kamppad. Dit fietspad uitrijden. Aan 
einde linksaf, Hermoesestraat. Deze komt 
uit op de Waaldijk. 

5. Op de Waalbandijk rechtsaf, de dijk blijven 
volgen. Als verderop de hoofdweg van de 
dijk afbuigt, links aanhouden en de dijk blij-
ven volgen. 

6. U komt langs Ophemert en 2 km verderop 
komt u langs de befaamde Dikke Toren van 
Varik (soms te beklimmen). 

Tweede gedeelte 
naar Neerijnen. 

1. U volgt (vanaf de Dikke Toren) de Waalban-
dijk nog gedurende 10 km en komt voorbij 
Varik langs Heesselt, Opijnen en Neerijnen. 

2. Bij Neerijnen volgt u het fietspad over de dijk 
en komt bij Waardenburg langs het kasteel, 
de molen en het dijkmagazijn. 

3. Voorbij een spoorwegovergang maakt de 
weg maakt een bocht naar rechts, u komt 
langs de kerk en u komt verderop uit bij een 
voorrangsweg, Steenweg.  

4. Hier gaat u rechtsaf en volgt het fietspad 
langs de weg. 

5. U blijft het fietspad volgen, soms achter en-
kele huizen langs tot een rotonde bij de 
Kaalakkerstraat. Hier rechtsaf, Kaalak-
kerstraat en na 500 m opnieuw rechtsaf, 
Van Pallandtweg. 

6. Na 100 meter ziet u aan de linkerhand Het 
Stroomhuis (met horeca-gelegenheid). 

Derde gedeelte 
Naar het dorp Est. 

1. De Van Pallandtweg vervolgen. Links ziet u 
het prachtige kasteel Neerijnen. Bij de kerk 
linksaf, straatnaam blijft Van Pallandtweg.  

2. U volgt vanaf hier geruime tijd de fiets-
knooppuntbordjes. Bij de kerk vindt u 
knooppunt 74, vanaf hier rijdt u naar knoop-
punt 14 (vóór Est) en vandaar naar knoop-
punt 73 in het "centrum" van Est.  

3. U volgt de Dorpsstraat langs de kerk, gaat 
verderop rechtsaf de Wethouder Van Aken-
straat in en volgt de knooppuntbordjes naar 
knooppunt 72. U rijdt Est uit via de Karn-
heuvelsestraat. De weg gaat over in een 
doodlopend zandpad. 

4. Vlak voor het einde gaat u linksaf een fiets-
pad op, Wadenoijense Molenpad, en komt 
in het natuurgebied De Steendert. Knoop-
punt 72 ligt aan een meertje. U gaat hier 
linksaf. 

Vijfde gedeelte 
terug naar Kerk-Avezaath 

1. Het zijpad vanaf knooppunt 72 wordt na 
enige tijd weer een verharde weg.  
Niet meer op de knooppuntbordjes letten.  
Eerste weg linksaf, Nieuweweg.  

2. Aan einde rechtsaf, Bommelweg en links-
af, Bredestraat. U komt over een spoorweg-
overgang. De Bredestraat geheel uitrijden,. 

3. Aan het einde bij een T-kruising rechtsaf, 
Vergardeweg. De weg uitrijden tot einde. U 
komt in Wadenoijen. 

4. Aan het einde linksaf en rechtdoor de Lin-
ge oversteken naar Kapel-Avezaath.  

5. Dan rechtsaf, Krommesteeg, voorbij de 
kerk linksaf en om Huize Poelzicht heen 
rechtsaf, Zoelensestraat. Deze uitrijden tot 
de rotonde bij de Provincialeweg. 

6. Linksaf via fietspad, terug naar het Dorps-
huis in Kerk-Avezaath. 

einde 

40 km

De Dikke 
Toren  
bij Varik



 


