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Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?
• Op de fietsroutekaart ziet u verschillende num-
mers. Dit zijn de zogenaamde knooppunten.
• De afstand tussen de knooppunten is op de 
plattegrond aangegeven.
• Onderweg volgt u in Nederland de genum-
merde, groene borden waarmee u van knoop-
punt naar knooppunt kunt fietsen. 
• In Duitsland volgt u de kleine, genummerde 
rode borden en tevens de algemene rode 
fietsborden met pijl (zonder nummer) om van 
knooppunt naar knooppunt te fietsen.
• Bij elk knooppunt kunt u kiezen in welke rich-
ting u uw route wenst te vervolgen.
• U bepaalt zelf de route en het aantal kilome-
ters dat u wilt fietsen.
Veel fietsplezier!

Das Fahrradroutennetz,
wie funktioniert’s?
• Auf der Übersichtskarte sehen Sie eine An-
zahl von Nummern, die sog. Knotenpunkte.
• Die Kilometerabstände zwischen den unter-
schiedlichen Knotenpunkten sind auf der Karte 
vermerkt.
• Folgen Sie in den Niederlanden den numme-
rierten grünen Schildern, die Sie von Knoten-
punkt zu Knotenpunkt führen.
• Folgen Sie in Deutschland den kleinen num-
merierten roten Schilden und gleichzeitig den 
allgemeinen roten Fahrradschildern mit einem 
Pfeil (ohne Nummer), um von Knotenpunkt zu 
Knotenpunkt zu radeln.
• An jedem Knotenpunkt können Sie frei ent-
scheiden in welche Richtung Sie w eiterfahren 
möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrradroute und 
die gewünschte Kilometerzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

The cycle route network,
how does the system work?
• You will notice several numbers on the map. 
These are the “reference points”.
• The distances between the different
reference points are indicated on the map.
• On the way, you follow the  numbered, green 
signs that you can cycle from node to node.
• In Germany, you follow the small, red numbe-
red signs and also the overall red bicycle with 
arrow signs (without number) from reference 
point to reference point to cycling.
• At each reference point you can choose in 
which direction you wish to continue your 
cycle tour.
• You determine your own route and the num-
ber of kilometres you wish to cycle.
Have a fun cycle trip!
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Heeft u op- of aanmerkin-
gen over de bewegwijze-
ring, de route of de bijbe-
horende fietsroutekaart, 
dan kunt u contact opne-
men met het routebureau 
van het Regionaal Bureau 
voor Toerisme KAN via 
www.lekkerfietsen.nl en  
T. 0900-6070803 (15 cpm).

De	kerk	in	Zyfflich

Fietsdraisine	tussen	
Groesbeek	en	Kleef



lijn Nijmegen – Kleef. Deze spoorlijn was de eerste spoor-
verbinding met Nijmegen. De spoorlijn, die op 8 augustus 
1865 werd geopend, verbond Nijmegen via Groesbeek en 
Kranenburg met de Duitse stad Kleef. De lijn is sinds 2 juni 
1991 niet meer in gebruik voor treinverkeer. Sinds 27 april 
2008 is de spoorlijn deels in gebruik als toeristische at-
tractie met fietslorries. Vanuit Groesbeek, Kranenburg en 
Kleef kan men al fietsend met de lorries over het spoor de 
omgeving verkennen.  

Duivelsberg, nabij  
Vanaf het dorpje Wyler heeft u goed zicht op het hoogste 
punt in de regio, de Duivelsberg. Deze ca 80 meter hoge 
heuvel behoorde vroeger toe aan het dorp Wyler. In het 
Duits wordt de heuvel nog altijd Wylerberg genoemd. Na 
de Tweede Wereldoorlog behoorde de Duivelsberg tot de 
vele kleine gebieden die Nederland op 23 april 1949 ten 
koste van Duitsland annexeerde. In tegenstelling tot de 
meeste van deze andere gebieden, werd de Duivelsberg 
op 1 augustus 1963 niet teruggegeven aan de Duitse auto-
riteiten, maar bleef het Nederlands grondgebied.

De kerk van Zyfflich, nabij
Het dorp Zyfflich was al in Romeinse tijd bewoond. Rond 
het jaar 1000 werd hier een klooster gesticht en de  
St. Martinskirche gebouwd. De kerk bevat, ondanks de 
vele verbouwingen door de eeuwen heen, nog veel oor-
spronkelijke elementen en wordt gezien als een belang-
rijk voorbeeld van Ottonische architectuur in het Rijnland. 
De Ottonen vormden een Duitse koningsdynastie die het 
Duitse Rijk voor meer dan een eeuw regeerde (919-1024).

Meer informatie
Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos 
genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fiets-
routenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloa-
den van kaarten ga naar www.lekkerfietsen.nl.

VVV Tourist Infostelle Kranenburg
Bahnhofstraße 15, Kranenburg (Duitsland), nabij
www.vvvkranenburg.nl
VVV serviceshop Groesbeek, Dorpsplein 1A, Groesbeek,
nabij
www.vvvgroesbeek.nl
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Algemene Informatie
Deze route gaat grotendeels over Duits grondgebied en 
laat u kennismaken met het stuwwallenlandschap tussen 
Nijmegen en Kleef. Het is een heuvelachtig gebied met 
veel akkerbouw afgewisseld door weide. In Duitsland komt 
u door het beroemde Reichswald. Het landschap ten noor-
den van de oude hoofdweg Nijmegen - Kleef is een jong 
vlak rivierenlandschap, gevormd door de Rijn. 

Bezienswaardigheden
Kranenburg, nabij
Het stadje Kranenburg is in de 13e eeuw gesticht door de Gra-
ven van Kleef. De middeleeuwse stadswal van Kranenburg en 
het historische centrum geven het stadje een geheel eigen 
karakter. De nog grotendeels behouden stadsmuren met de 
machtige torens en verdedigingswerken geven de weerbaar-
heid van de stad aan. Kranenburg kent haar eigen bedevaart. 
Sinds 1308 wordt in de bedevaartskerk St. Petrus en Paulus 
een kruis vereerd, dat volgens de ontstaansgeschiedenis 
voort is gekomen uit een uitgespuugde hostie. Al bijna 700 
jaar vinden mensen troost en steun bij dit ‘Kruisheiligdom’.

Reichswald, tussen      en 
De route voert door en langs het Reichswald. Het huidige 
Reichswald, bestaande uit circa 6.500 hectare groot bos-
gebied, is een restant van een vroeger veel uitgestrekter 
bos. Het Reichswald is gelegen op (de uitlopers van) stuw-
wallen, van soms wel honderd meter hoog. Het is een 
waar paradijs voor fietsliefhebbers. De Nederlandse kant 

van het Reichswald werd vroe-
ger Nederrijkswald genoemd. 
Het gehele Reichswald behoor-
de toe aan de Duitse Keizer, 
maar die liet het beheren door 
“Waldgraven” waaronder de He-
ren van Groesbeek. In Duitsland 
heeft men een aanééngesloten 
bosgebied van meer dan 50 
km2 weten te behouden. Het 
Reichswald is ook wel bekend 
om de Slag van het Reichswald. 
Deze slag vond plaats tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, ook wel 
beter bekend als Operatie Veri-
table.

Fietslorries over de spoorlijn,
www.grenzland-draisine.eu, 
nabij      en 
Tijdens de fietstocht komt u 
twee keer over de oude spoor-
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