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Fietstocht naar Duno 

Lengte van de route 27 km en begint bij zwembad De Koppel. Het is ook mogelijk de 

route op een ander punt in de beschrijving te beginnen, bijvoorbeeld bij de Nelson 

Mandelabrug, dat punt passeer je zowel op de heen- als op de terugweg.  

Deze tocht gaat naar de Duno in Heveadorp. Van eind maart tot juni (ligt een beetje 

aan het weer) bloeien de azalea’s op de oprijlaan  naar de Duno. 

 

Gebruikte afkortingen: 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. KP = klein knooppunt 

richtingsbordje. 

 

Note: Houd u aan de verkeersregels. Deelname is voor eigen risico.   

 

Routebeschrijving  

1. Vanaf de ingang van De Koppel rechtsaf, langs sportcentrum-zuid. 

2. Bij de kruising rechtsaf, Olympus 

3. Vóór Decathlon rechtsaf, met de bocht mee naar links. 

4. Op T-splitsing rechtsaf, Dotterlaan 

5. Op het De Monchypein net voor de brug bij de 2e verkeerslichten, bij kruising 

met Huissensestraat, linksaf, oversteken naar de Gelderse Rooslaan 

6. Op kruising vlak voor de brug rechts af, richting Arnhem-centrum en KP 41, 

Eldensedijk 

7. Bij kruising rechtdoor, fietspad vervolgen over Nelson Mandela Brug 

8. Na de brug rechtdoor, Nieuwe Plein 

9. Bij de verkeerslichten, linksaf, Stationsplein, richting KP 94 en richting  

Oosterbeek. Onoverzichtelijke straat, loopt voor Hotel Haarhuis en het station 

langs, de busbaan is aan de rechterkant 

10. Rechtdoor, na het busstation begint de Utrechtsestraat 

11. Na Rijn IJssel College, bij KPB 94, rechtsaf, richting KP 93, Brugstraat 

12. Over de brug, direct links af, richting KP 93, Noordelijke Parallelweg 

13. Bij KPB 93, op Y- splitsing, links aanhouden, richting KP 26, 

14. Op Y- splitsing, rechts aanhouden, richting  KP 26, Tormentilstraat, gaat over 

in Callunastraat. 

15. Op T splitsing linksaf , meteen daarna rechtsaf, fietspad, Diependalseweg, 

richting KP 26 
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16. Op T splitsing linksaf, onder spoorviaduct door en direct rechtsaf, blijft richting 

KP 26 sterk stijgende weg. Bovenaan bankjes met prachtig uitzicht 

Let op: aan het eind gevaarlijke kruising 

17. Langs slagboom ‘Gelders Landschap’, Schelmseweg oversteken, hier KPB 

26, rechtdoor, richting KP 44 

18. Fietspad, later straat, langs spoor volgen 

Let op: aan het eind gevaarlijke kruising 

19. Op kruising met Stationsweg (KPB 44) linksaf, richting KP 38 

 

Voor koffie kun je eventueel terecht bij Schoonoord of bij Grand Café 

Oosterbeek. Als de horeca weer open is na corona. Grand Café vind je op het 

Raadhuisplein. Bij de verkeerslichten linksaf, na 200 m aan de overkant van 

de Utrechtseweg. 

 

20. Bij verkeerslichten recht door, Pietersbergseweg, en na 50 m. rechtsaf, smal 

fietspad. Let op: stoeprand, geen oprit naar fietspad. 

21. Na 200 m straat oversteken en fietspad, Pouwel Vospad. 

22. Verder  richting KP 37  volgen,  

Je komt nu op een fietspad door de landgoederen, aangegeven met bordjes. 

23. Steeds richting KP 37 volgen. Je moet een aantal keren een asfaltweg 

oversteken, kijk goed uit. 

24. Na ruim 1 km kom je op de van Borsselenweg, daar oversteken, even links, dan 

rechtsaf, fietspad vervolgen, richting KP 37 

25. Kort voor asfaltweg, scherpe bocht naar rechts, blijft richting  KP 37 

26. Op T-splitsing linksaf, Italiaanseweg, richting KP 37 

27. Fietspad komt uit op asfaltweg (Kerklaan, Doorwerth) bij rotonde, daar even links 

28. Op rotonde rechts (van der Molenallee), na 50 m. linksaf, Bentincklaan en na 20 m 

weer links, vervolg Italiaanseweg, richting KP 37 

29. Na 500 m op vijfsprong rechtdoor, blijft Italiaanseweg. (geen knooppuntroute) 

30. Voor witte huis aan de linkerkant links af, landgoed Duno. 

31. Bij antieke richtingaanwijzer rechts af richting Duno plateau. 

32. Direct daarop rechts aanhouden. 

33. Op Duno plateau  rechts aanhouden over grindpad.  

Voor een pauze bankjes met prachtig uitzicht. Eind maart tot juni bloeien de 

azalea’s op de oprijlaan  naar de Duno. 

 

34. Rechtsaf op klinkerweg, Dunolaan. 

35. Rechts af, Beeklaan 
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36. Op T-kruising, met de bocht mee naar links, Veerweg. 

37. Bij KPB 53 rechtdoor, richting KP 39 

 

Voor een pauze bankjes  aan de oever van de Rijn, bij KPB 53 rechtsaf, 

voorbij de veerstoep 

 

38. Op kruispunt rechtsaf, richting KP 39, Benedendorpsweg, Oosterbeek 

39. Benedendorpsweg volgen, bij KPB 39 rechtdoor, richting KP 52 

40. Na spoorviaduct wordt het  Klingelbeekseweg, Arnhem 

41. Rechts aanhouden, richting  KP 52, Hulkesteinseweg 

42. Bij KPB 52 rechts aanhouden fietspad, langs Utrechtseweg 

43. Fietspad rechtdoor volgen richting KP35, Onderlangs 

44. Na passeren van schoolgebouw ArtEZ Hoge School voor de Kunsten linksaf, bij 

fietsoversteekplaats met verkeerslichten oversteken 

45. Aan de overkant rechtsaf over fietspad, verder over de ventweg, daarna weer 

fietspad 

46. Bij fietsverkeerslichten oversteken 

47. Onder de brug door, links af, 

48. Scherp linksaf fietspad richting Arnhem-Zuid over de Mandelabrug 

Pas op bij het opgaan van het fietspad op kruisende fietsers die van de brug 

afkomen 

49. Fietspad volgen over de uiterwaarden, Eldensedijk 

50. Op kruispunt rechtdoor richting Elden 

51. Ter hoogte van de bushalte schuin links, fietspad op 

52. Linksaf over hoog bruggetje, wordt Fonteinkruidstraat 

53. Daarna rechtdoor, wordt Speenkruidpad 

54. Bij de T-splitsing rechtsaf en direct daarop linksaf Meldestraat 

55. Bij kruispunt met verkeerslichten oversteken en direct daarop rechtsaf Dotterlaan 

56. Bij de zijstraat linksaf Olympus 

57. Weer linksaf richting Grote Koppel 

58. Schuin links fietspad op en direct daarop linksaf 

 

Nu ben je bij De Koppel en kan je weer verder bij punt 1, als je hier niet bent 

begonnen.  

 


