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Deze tocht voert over de dijken in Arnhem –Zuid en Meinerswijk. Lengte 14 km. 

De beschrijving van de route  begint bij knooppunt bord 28 op de kruising Drielsedijk 

met de Batavierenweg en maakt dan een rondje. Het is ook mogelijk om op een 

bepaald punt dichterbij huis, bijvoorbeeld bij een knooppunt of vanaf een brug van 

Arnhem-Noord  te beginnen en dan rond te rijden.  

KPB = Knooppuntbord. Dit is een bord, omrand met groen buisframe en voorzien van 

een nummer (knooppuntnummer), wat tekst en een kaartje. (=KPB). Deze 

knooppuntborden kun je bereiken door de richting te rijden, die op witte bordjes met 

groen nummer staat aangegeven. ri  KP = richting KPB. Deze bordjes staan soms 

ver voor de KPB en de afslag.  

 

Note: Rijd met maximaal 4 personen. 

ROUTEBESCHRIJVING  

 

1. Op kruising Batavierenweg met Drielse dijk bij KPB 28 ri KP31.  

2. Drielsedijk wordt Huissensedijk. 

3. Bij  KPB 31 viaduct over de snelweg ri KP 7. 

4. Bij KPB 7 ri KP 2, Huissensedijk blijven volgen.  

5. Bij KPB 2 op splitsing links aanhouden, ri KP 1 Huissensedijk blijven volgen.  

6. Bij KPB 1 linksaf, richting KP 31. 

7. Na busbaan rechtsaf, tunnel onder door. We verlaten hier de knooppuntenroute.  

8. Bij verkeerslichten rechtsaf, oversteken.  

Voor fietsers, die van de Sacharow (Pley) brug komen, voor Ir Mols viaduct links af 

bij de fietsverkeerslichten.  

9. Op T- kruising linksaf, fietspad over dijk.  

10. Na bankjes, bij splitsing rechts aanhouden, de dijk af over wildrooster.   

11. Na de tweede brug scherp rechtsaf over fietspad. 

12. Onder de John Frostbrug door. 

13. Bochten naar rechts en links volgen. 

14. Op verkeersweg, Eldensedijk, rechts af. 

Voor fietsers, die van de Mandelabrug komen, scherp linksaf richting Meinerswijk 

(bord verderop). 

15. Onder Mandela brug door. 

16. Bocht naar links, Meginhardweg. 

17. Meginhardweg volgen door Meinerswijk, lange weg.  



 
Seniorenfietstochten Arnhem 

2020 –  C1 fietsen in corona tijd.   

 

2 
 

18. Na doorlaatwerk, door hekje links aanhouden de dijk op. 

19. Linksaf, Drielsedijk. 

20. Links staat KPB 28, ri KP 31 en kun je weer verder bij punt 2. 

 


