
 
 

Startpunt : station Rheden 
 
veer  Dieren-Olburgen 

 vaart het hele jaar 

 info : 06-54914068 

veer Giesbeek-Lathum 

 vaart april t/m sept 

 info : 0313-631319 

veer Rheden-Rhederlaag 

 vaart april t/m sept 

 info : 06-25357342 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plaats 
 

Km Beschrijving 

Rheden 0,0 Verlaat het station aan de noordkant, ga naar de rotonde (Groenestraat) 
 0,1 Bij de rotonde rechtsaf parallelweg (Arnhemsestraatweg) 
 1.4 Bocht in weg, vervolg de weg (Hoofdstraat) 
 1,9 Tunnel onderdoor spoorlijn. Vervolg weg (Hoofdstraat) 
De Steeg 2,5 Bij verkeerslichten rechtsaf (Van Aldenburglaan) 
 2,9 Net voor bord “einde bebouwde kom” linksaf (Oversteeg) 
 3,2 Bij parkeerterrein Middachten rechts (parkeerterrein) 
 3,3 Langs slotgracht van kasteel pad linksaf 
 3,5 Pad gaat met haakse bocht rechtsaf 
 3,6 Bij hoofdingang kasteel pad rechtdoor  
 3,7 Splitsing, pad schuin linksaf 
 4,3 T-splitsing, pad linksaf, even later S-bocht 
 4,8 Doorrijden tot bij provincial weg. Rechtsaf (Middachterallee) 

FIETSTOCHTEN   
 

VERENIGING  VRIENDEN  VAN  DE  VOETVEREN 
 

vertrek :  Amsterdam CS lengte : 28 km 

 

Fietstocht 
 

vertrek :  Rheden lengte : 30 km 

LET OP: 
 

Sommige veerponten varen niet het hele jaar 
of niet op alle dagen. 

Ook willen de tijden nog weleens wijzigen. 
Wilt u zekerheid, bel dan vooraf de veerbaas op 

 



Ellecom 5,9 Centrum Ellecom, rechtdoor blijven gaan (Zutphensestraatweg) 
 6,3 Net voor groot verkeersknooppunt, steek de weg over en vervolg 

fietspad aan de andere kant (Zutphensestraatweg) 
 6,5 Vervolg via tunneltje (Oud Arnhemsestraatweg) 
 7,3 T-splitsing, rechtsaf (Doesburgsedijk) (fietspad links van de weg) 
 7,5 Tweede straat links (Lagestraat) 
 7,9 Rechts ligt de veerpont 

 - Overvaren naar Olburgen, vervolg de weg (Dierenseweg) 

 8,9 Bij de dijk rechtsaf fietspad over de dijk 
 9,9 Jachthaven, vervolg via de dijk 
 13,3 Jachthaven, vervolg via de dijk (fiestpad schuin rechts) 
 15,4 Bij bedrijventerrein: blijf op de dijk tot einde fietspad. Linksaf 

(Verhuellweg) 
 15,5 Bocht rechtsaf (Verhuellweg) 
 16,0 T-splitsing, rechtsaf (Koepoortdijk) 
Dieren 16,3 Kruispunt, rechtdoor (Koepoortwal) 
 16,6 Kruispunt, rechtsaf (Veerpoortdijk) 
 16,7 Doorrijden tot bij de IJssel. Linksaf (IJsselkade) 
 17,2 Einde IJsselkade, even links en direct rechts fietspad over de dijk 

(Turfhaven() 
 17,5 Einde fietspad, rechtsaf over de dijk (Barend Ubbinkweg) 
 18,0 Net voorbij de sluis fietspad rechts over de dijk 
 20,0 Einde fietspad, rechtsaf fietspad naast provinciale weg 

(Bingerdenseweg) 
 21,2 Rotonde, rechtdoor (Rivierweg) 
 21,3 Kort na rotonde fietspad rechtsaf over de dijk 
 22,5 Einde fietspad, rechtdoor over de dijk (Bingerdensedijk) 
Giesbeek 22,8 Bij bocht in weg rechtsaf dijk volgen (Bingerdensedijk) 
 23,0 Fietspad schuin linksaf boven op de dijk volgen (Bingerdensedijk) 
 23,9 T-splitsing, tweemaal rechtsaf (Rhedense Veerweg) 
 25,2 Doorrijden tot bij de veerpont 

 - Overvaren met de veerpont naar De Veerstal, weg vervolgen 
(Rhedense Veerweg) 

De Veerstal 26,0 Bij jachthaven scherpe bocht rechtsaf (Rhedense Veerweg) 
 26,3 Bij de IJsseldijk scherpe bocht linksaf (Marsweg) 
 28,0 Rechts ligt de veerpont. 

 - Overvaren naar Rheden. Ga rechtsaf langs de IJssel 

 28,6 Onderdoor viaduct onder snelweg (Oranjeweg) 
Rheden 29,0 Bij de kerk (bocht in weg), ga rechtdoor (Groenestraat) 
 29,8 Rechtdoor tot bij het station 
 


