
Een stukje Betuwe in de Liemers 

Deze fietsroute van 31,5 km voert door het gevari-

eerde rivierenlandschap ‘Rijnstrangen’ (A) waar de 

oude Rijn regelmatig van loop is gewijzigd. Het ge-

bied maakt onderdeel uit van het natuurgebied ‘De 

Gelderse Poort’ en is aangemeld voor de Wereld 

Erfgoedlijst van UNESCO.  

 

Rijn 

De Rijn is altijd 

belangrijk geweest 

als vaarroute, maar 

diende ook als 

strategische verde-

digingslinie tegen 

de invasie van on-

der andere de Fransen. De Rijn verzandde echter, en 

er wasmenselijk ingrijpen nodig voor een goede wa-

terhuishouding. In 1707 was de aanleg van het Pan-

nerdensch Kanaal (B) gereed en in 1776 het Bijlands 

Kanaal (C). Dit resulteerde echter ook regelmatig 

indijkdoorbraken waardoor zogenaamde ‘wielen’ 

ontstonden. De Breuly (1), ontstaan in de 16e eeuw, 

is hiervan een typisch voorbeeld. Tegenwoordig zijn 

de dijken versterkt, maar is er ook ruimte voor de 

rivier gemaakt om dijkdoorbraken te voorkomen. 

Landschap 

Zeer karakteristiek voor het gebied is het vele reliëf 

dat voor een deel door de natuur is gevormd; rivier-

afzettingen (ruggen en geulen) en terpjes, maar ook 

door diverse menselijke activiteiten: dijken en klei-

afgravingen voor de talrijke steenfabrieken. Kenmer-

kend voor het historische nederzettingspatroon zijn 

met name Oud-Zevenaar en Aerdt. Bij Herwen ligt 

Huis Aerdt (2) dat is gebouwd op de natuurlijke ver-

hogingen in het landschap. Ook het startpunt,  
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Groessen, is ontstaan op zo’n natuurlijke verhoging. 

Historische boerderijen buiten de dorpen liggen ook op 

natuurlijke verhogingen in het landschap, zogenaamde 

‘pollen’ of ‘terpen’. Meer recentelijk heeft de mens het 

open landschap doorkruist met de 

‘Betuweroute’ (treinverbinding Rotterdam-Duitsland) 

en voor de toekomst staat doortrekking van de A15 op 

het programma. 

Fruitteelt 

De lichte kalkrijke zavelgrond, die is afgezet door de 

rivier en de gunstige waterstand, maken dit gebied ui-

termate geschikt voor fruitteelt en vollegrondteelt van 

onder andere aardbeien. In Groessen treft u ook veel 

kassenbouw aan. Dit is historisch dan ook een belangrij-

ke bron van inkomsten in dit gebied. De fietsroute voert 

langs twee fruitbedrijven* die een winkel aan huis heb-

ben. Maar ook bij diverse boer-

derijen treft u fruitbomen aan. 

In het voorjaar kunt u van de 

schoonheid van de bloesem 

genieten en in het najaar van 

het fruit. 

Fruitbedrijven 

a. Fruitkwekerij De Stokhorst, Schraleweidsestraat 3, 

6923 SG Groessen 

b. Biologische tuinderij 't  Gelders Eiland, Eltenseweg 1, 

6915 KA Lobith 

IVN Oude IJsselstreek 

IVN is de landelijke vereniging voor Natuur- en Milieu-

educatie. De afdeling De Oude IJsselstreek telt ongeveer 

300 leden en donateurs. Het werkgebied omvat onge-

veer De Liemers en de zuidelijke Achterhoek tot  

Dinxperlo, excl. Montferland. 

http://ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek 



FIETSROUTE GROESSEN—LOBITH—GROESSEN 

Routebeschrijving 
 

1. Startpunt Schuttersplein, Groessen. Tegenover de kerk. 

2. RA Dorpstraat 

3. Na kom bord LA Schraleweidsestraat (Fruitkwekerij ‘De Stokhorst’) 

4. Over het viaduct vande Betuwelijn 

5. Bij T-splitsing RA (Leuvensestraat) 

6. Bij T-splitsing bij dijk RAH en de Leuvensedijk op (Informatiebord 

verdronken dorpen en natuurgebied Jezuïtenwaai) 

7. De dijk blijven volgen, wordt ‘De Oliemolen’en bij Berghoofdse-

weg RA 

8. Weg blijven volgen tot dijk, daar RA Deukerdijk 

9. Bij T-splitsing LA Rijndijk (Informatiebord en uitzicht over de Groe-

ne rivier) 

10. Eerste weg LA Groenestraat 

11. Einde weg, LA Hoogeweg 

12. Bij dijk, RA Deukerdijk (aan rechterhand na 400 meter polderge-

maal ‘Oude Rijn’) 

13. Dijk blijven volgen tot rotonde (wordt Aerdtsedijk) 

14. Rotonde recht oversteken en Aerdtsedijk vervolgen en LAH naar 

de dijk (Huis Aerdt) 

15. RA Polderdijk richting Lobith 

16. Dijk blijven volgen, wordt Herwensedijk 

17. Bij kom ‘Lobith’ LA Eltensweg richting Elten (Biologische tuinderij 

't Gelders Eiland) 

18. Weg volgen tot water en bij fietspad LA 

(Ossenwaard)(natuurgebied Erfkamerlingschap) 

19. Einde fietspad RA en Ossenwaard blijven volgen 

20. Bij dijk, RA Molenhoek 

21. RA Brugweg richting Babberich en weg vervolgen, wordt Aerdtse-

weg en daarna Witte Kruis 

22. Bij Witte Kruis linksaf de Kamphuizerweg (fietspad) 

23. Weg blijven volgen, dijk op (Oud Zevenaarsedijk, Kerkweg en 

daarna Ooysedijk)  

24. Na waterplas ‘De Breuly’ RA (Slenterweg) van de dijk af richting 

Panoven. 

25. RA Panovenweg 

26. Bij Panoven (Zig-zagbaksteenoven) via Panovenweg terug. Eerste 

weg (Ooyselandweg) RA 

27. Bij T-splitsing LA (Heilige Huisjes) 

28. RA Slenterweg 

29. Einde weg RA (Pannerdenseweg) 

30. Bij Rotonde LA richting Groessen (Groessenseweg) 

31. Weg blijven volgen, wordt Achtergaardsestraat, en bij T-splitsing 

LA Dorpstraat en weg vervolgen tot startpunt ‘Schuttersplein’ in 

Groessen 

Start locatie: Schuttersplein, Groessen 

(TO de kerk) 

Vanaf A12  

Neem afslag 28 – Duiven 
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