
KONINGSDAG FIETSROUTE 

 

Als u op deze koningsdag een mooie fietsroute van ongeveer 27 km wilt maken 

hebben wij een suggestie. De route loopt vanaf het Heveaveld, gaat via 

Wolfheze, Planken Wambuis en Oud Reemst richting de bossen en heidevelden 

van Warnsborn. Door Lichtenbeek en langs de Airborne-begraafplaats fietst u 

weer naar Heveadorp. 

Veel fietsplezier! 

 

Kaartje 1. 

- Vertrek: Heveaveld. 

- Fiets het dorp uit richting de rotonde van Doorwerth.  

- Ga rechtdoor bij de rotonde, de Kerklaan in.  

- Volg de Kerklaan tot aan de stoplichten bij de 

Utrechtseweg.  

 

 

 

Kaartje 2. 

- Steek de Utrechtseweg over en ga het fietspad de bossen 

in. 

- Volg het fietspad tot aan de Wolfhezerweg 

- Sla links af richting Wolfheze.  

- U gaat over de snelweg en over het spoor.  

- Volg vanaf het spoor de bordjes naar knooppunt 85 

 (Dat is na het spoor de tweede weg links in, de 

Duitsekampweg, aan het eind van de asfaltweg rechtdoor 

het fietspad op door de velden. Blijf de bordjes naar 

knooppunt 85 volgen) 
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Kaartje 3. 

- Aan het eind van het fietspad, bij de Buunderkamp, 

bevindt zich knooppunt 85.  

- Volg vanaf hier de bordjes naar knooppunt 12.  

(Ga een paar honderd meter na het tunneltje 

rechtsaf. Rijd door tot aan de doorgaande weg en 

steek deze over. Daar is knooppunt 12)   

- Fiets vanaf knooppunt 12 richting knooppunt 63 

- Ga na 1,5 km, bij een ANWB paddenstoel, rechtsaf 

het fietspad op richting Oud Reemst 

- Ga bij de T splitsing aan het eind naar links richting 

knooppunt 05. 

- Ga bij de doorgaande weg naar rechts, richting 

knooppunt 40 

 

 

 

Kaartje 4 

- Steek na ongeveer 1,7 km de weg over en ga rechtsaf 

de onverharde weg op. U fietst langs 

natuurbegraafplaats Heidepol. 

- Ga aan het eind van de onverharde weg rechtsaf. 

- Ga direct na de snelweg linksaf richting knooppunt 

97, 

- Volg de bordjes naar knooppunt 97 

- U fietst langs de Maesberg richting Schaarsbergen 

- Volg vanaf knooppunt 97 de bordjes naar knooppunt 

45 
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Kaartje 5 

- Volg vanaf knooppunt 45 de bordjes naar knooppunt 

44 

- U fietst door Landgoed Warnsborn, langs Landgoed 

Lichtenbeek en de Airborne Begraafplaats naar het 

station van Oosterbeek  

- Volg vanaf knooppunt 44 de bordjes richting 

knooppunt 38, de kruising Stationsweg en 

Utrechtseweg.  

 

 

 

 

 

Kaartje 6. 

- Volg vanaf knooppunt 38 de bordjes naar 

knooppunt 37.  

- U fietst over de Hemelse Berg en de 

Oorsprong richting Heveadorp.  

- Steek bij de Van der Molenallee de weg over 

en neem het fietspad naar Heveadorp.  

 

 

 

 

Veel fietsplezier! 

        kaartje  5 

 

        kaartje  6 

 


