
Het Westelijk deel fietsroute

Afstand Route Het Oostelijk deel Halte / Stop plaatsen Afstand Route Vervolg  route (zie opmerking  A ) Halte / Stop plaatsen

0.0 Startpunt Filmhuis Wittenburgstraat en haltes Filmhuis, Brouwerij, Ontmoetingskerk, 7.0 Komende vanaf Groenrijk, bij fietspad rechtsaf Groenrijk Zevenaar

via Markt of Wittenburgstraat richting en Eetlokaal, Huize Sevenaer rechtsaf Fietspad Pannerdensweg volgen en 

Kerkstraat, wordt Stationsplein 7.2 rechtsaf Leuffenseweg, wordt Ooysebrug

0.2 Stationsplein,  vervolgen tot over de spoorlijn. 8.5 rechtdoor wordt Leuvensestraat, einde weg rechtdoor

0.6 links af fietspad volgen, Ringbaan-Zuid wordt 9.2 rechtsaf Dan de dijk op, rechtsaf, Leuvensedijk

 Babberichseweg, deze blijven volgen tot Grutterij-Molen 11.3 Dijk (fietspad) blijven volgen, hier rechts halte De Welinghoeve

2.2 fietspad weer vervolgen richting rotonde Dit is ook een startpunt, dan de route hier oppakken

oversteken en Babberichseweg vervolgen 11.3 Dan  terug dijk op naar het fietspad en rechtsaf De Welinghoeve

richting Babberich 11.4 linksaf Einde fietspad, linksaf

2.6 rechtsaf Bettestraatje 11.7 rechtsaf Einde fietspad, rechtsaf. Kandiadijk

3.0 rechtsaf Oud-Zevenaarsedijk op, volgen tot Marinuskerk en Thoen en Thans Langs "De Mammoet"

3.9 De dijk Kerkweg op, wordt later Ooysedijk 11.9 Op de dijk links aanhouden, De Loodijk

4.8 rechtsaf Slenterweg 12.5 rechtsaf Rechts aanhouden via het pad,

5.0 rechtsaf Panovenweg 12.6 einde pad rechtsaf , de Lijkweg volgen

5.2 hier links  zie je het Buitengoed De Panoven 14.1 aan je rechterhand bevindt zich halte De Groene Schuur

hier omkeren en terug naar de Slenterweg 14.5 rechtsaf terug naar Lijkweg en  Schraleweidsestraat in

5.5 rechtsaf Slenterweg, na 900 m halte Bakhuisje Het Bakhuisje aan de Heilige Huisjes 14.6 aan je linkerhand bevindt zich halte Fruitkweker De Stokhorst

6.4 rechtdoor Slenterweg vervolgen, terug naar weg en linksaf en  1e weg linksaf

7.0 rechtsaf einde weg rechtsaf Pannerdensweg 14.9 linksaf Schralenweidsestraat no 9 volgen

Hier links van de weg de halte Groenrijk Groenrijk Zevenaar 15.2 rechts aanhouden richting Betuwelijn,

fietspad blijven volgen

Vanaf  Groenrijk zijn er 2 mogelijkheden 15.7 linksaf Hier fietspad verlaten en linksaf Kerkakkers

A) Vervolg van de route, dat is  het Westelijk deel 16.3 linksaf Bijna einde weg, linksaf de Catrijnestraat

B) Een ingekorte route terug naar het startpunt Filmhuis/Markt 16.4 rechsaf Einde weg rechtsaf de Tempelstraat

16.5 linksaf Direct links, pad naar de voorkant van de kerk Sint Andreaskerk

Afstand Route Ingekorte route (zie opmerking  B) Halte / Stop plaatsen

7.0 linksaf Vanaf Groenrijk op fietspad linksaf Ingekorte route terug naar de Wellinghoeve

is Pannerdenseweg. Op de komende Heenweg omgekeert volgen, dan via Den Oldenhoek  westelijk 

2 rotondes rechtdoor, wordt Methen  van de Betuweroute terug naar de Mammoet en naar de Welinghoeve

7.5 rechtsaf Voor de spoorlijn rechtsaf Fietspad op

8.2 linksaf Bij stoplichten spoorlijn over, Molenstraat afstand Vervolg  Westelijke fietsroute Halte / Stop plaatsen

dan direct rechs De Buitenmolen 16.6 Vanaf de kerk de Dorpstraat oversteken

Molenstraat vervolgen richting centrum Parkeerplaats Schuttersplein oversteken 

8.8 rechtdoor Oranjelaan oversteken, 16.7 linksaf Einde parkeerplaats linksaf, fietspad volgen

wordt Nieuwe Doelenstraat 17.2 rechtsaf einde fietspad, voor de spoorlijn rechtsaf

linksaf einde weg linksaf (snelfietspad tot Zevenaar volgen)

9.6 weer terug bij de start op de Markt Filmhuis, Brouwerij, Ontmoetingskerk, 17.6 rechts aanhouden, Heiliglandsestr oversteken

einde route en Eetlokaal, Huize Sevenaer fietspad volgen ten zuiden van de spoorlijn

18.7 links aanhouden

19.5 rechtdoor Methen oversteken

20.1 linksaf bij stoplichten spoorlijn oversteken

Molenstraat, direct rechts zie je halte De Buitenmolen

20.7 rechtdoor Oranjelaan oversteken, 

wordt Nieuwe Doelenstraat 

linksaf einde weg linksaf

22.3 weer terug bij de start op de Markt en haltes Filmhuis, Brouwerij,Ontmoetingskerk, 

einde route Eetlokaal, Huize Sevenaer

Advies route voor de fietstocht op 29 dec 2019
De routes bestaan uit een oostelijk en een westelijk deel. Tevens zijn er mogelijkheden voor een ingekorte route.



 


