FIETSPARADIJS GELDERLAND

De Achterhoek

Achter de IJssel lonkt de Achterhoek. Deze streek biedt een enorme verscheidenheid aan landschappen, met kleinschaligheid als constante factor. Ontdek de imposante kastelen, wijngaarden, karakteristieke landgoederen, pittoreske dorpjes,

Gelderland kan gerust worden bestempeld als een waar fietsparadijs. Het omvat zowel de
bosrijke Veluwe als het stroomgebied van grote rivieren in Rivierenland. En vergeet de
intieme Achterhoek en de regio Arnhem Nijmegen niet. De combinatie van natuur, water,
rust en cultuur heeft op fietsliefhebbers een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Achter
elke bocht verschijnt een ander decor, nu eens een groepje bomen, dan weer een beek of
een karakteristieke boerderij. Niet voor niets wordt Gelderland al jaren op rij tot ‘Beste
Fietsprovincie van Nederland’ uitgeroepen. De vier Gelderse streken tellen meer dan 5000
kilometer aan fietspaden en vele prachtige fietsroutes.

authentieke boerderijen en geniet van de landelijke rust.

Regio Arnhem Nijmegen

Arnhem en Nijmegen liggen in het hart van deze afwisselende regio. De twee historische steden hebben
elk hun eigen signatuur. Arnhem, groen en creatief en
Nijmegen biedt plek aan wellness en ontspanning en

Gratis routeboekje
Gelderse Streken

kent de grootste ‘terrasdichtheid’ van Nederland. In
en rondom de steden is het heerlijk fietsen door groene bossen en uitgestrekte landgoederen, over glooi-

De 20 mooiste routes zijn gebundeld in een

ende heuvels en langs water in alle mogelijke vor-

routeboekje. Deze en andere recreatieve

men, van rivier tot watersportgebied.

routes kun je ook vinden op
Gelderseroutes.nl of download de app.

De Veluwe
Rivierenland

Op de Veluwe ligt een netwerk van fietsknooppunten zodat je zelf
een fietstocht kunt uitzetten zonder te verdwalen. De fietspaden

Rivierenland – de naam zegt het al – dankt zijn unieke landschap aan

slingeren door bossen, over uitgestrekte heidevelden, langs zand-

de Maas, Waal, Nederrijn, Lek en Linge. Fietsen langs en tussen ‘de

vlakten en water. Ervaar tijdens een fietstocht de Veluwse gastvrij-

grote rivieren’, dat is dé manier om de Betuwe, Bommelerwaard en

heid in één van de historische stadjes of dorpjes. Geniet actief in

het Land van Maas en Waal te ontdekken. Bloeiende fruitboomgaar-

de natuur van een afwisselende streek!

den, sfeervolle dorpjes, uitgestrekte natuur en gastvrije bewoners zijn
slechts enkele ingrediënten die Rivierenland zo bijzonder maken.

