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Welkom op

Landgoed
Roswaard

Routebeschrijving

Pleijweg brug, afslag Huissen

2e Rotonde
2/4 Rond - Route door Huissen
3/4 Rond - Route over de dijk

Verkeerslichten bij de Valom

Vanaf de A15

Mooi donkergrijs huis

Betuwelijn

Halte “Stenen Palen”

Halte “Rijnstraat”

Landgoed Roswaard

Normale route

Touristische route over de dijk

B&B Rijndijk, Doornenburg

B&B De Gouden Engel, Huissen

Hotel Rijnzicht, Doornenburg
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Route via de A12
A12 richting Arnhem.
Bij knooppunt Velperbroek sla je af richting Arnhem/Velp.
Bij verkeerslichten op de rotonde 1 kwart rond richting 
Nijmegen (N325). Dit is de Pleijweg.
Doorrijden, over de brug gelijk afslaan richting Huissen.
Bij verkeerslichten rechtdoor richting Huissen.
Je komt dan bij 1e rotonde, neem deze 2 kwart rond.

Route door Huissen
Op de 2e rotonde 2 kwart rond, de Stadswal op rijden.
Deze weg vervolgen.
Op de 3e rotonde ook 2 kwart rond.
Bij de 4e rotonde rechtdoor (weer 2 kwart rond).
Ook bij de 5e rotonde rechtdoor (weer 2 kwart rond).
(Kortom, alle rotondes rechtdoor).
De weg nog steeds vervolgen.
Bij de eerstvolgende verkeerslichten (bij Jansen Snackbar, 
Baptist en De Valom) linksaf richting Angeren.
Deze weg steeds vervolgen.
Je rijdt dan door Angeren, de weg blijven vervolgen.
Je rijdt Angeren uit en op een gegeven moment zie je links 
een werkterrein van de Betuwelijn. Nog steeds rechtdoor.
Bij de T-splitsing zie je een bord richting Doornenburg. 
Ga hier naar links (richting “Steenfabriek”)! 
Vervolg de weg rechts de dijk op (naar “camping De Waaij”).
De dijk vervolgen langs camping De Waaij. 
De eerste weg naar links gaat naar de steenfabriek, hier nog 
steeds rechtdoor.
Na het mooie donkergrijze huis aan de linkerkant (je ziet nu 
duidelijk de rivier) volgt een scherpe bocht naar rechts. 
In de bocht sla je linksaf de Roswaard op! 
Parkeer je auto bij het eerste huis dat je tegenkomt.

Met het Openbaar Vervoer
Neem de trein naar station Arnhem of station Nijmegen.
Vanaf station Arnhem neem je bus 33 richting Nijmegen.
Stap uit bij halte “Rijnstraat” in Doornenburg.
Vanaf station Nijmegen neem je bus 33 richting Arnhem.
Stap uit bij halte “Rijnstraat” in Doornenburg.
Van de bushalte is het zo'n 20 minuten lopen.
Of bel ons wanneer je onderweg bent en geef door hoe laat je 
aankomt bij de bushalte. We komen je dan ophalen.
Raapleeg www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Toeristische route over de dijk
Op de 2e rotonde bij Huissen naar links (3 kwart rond).
Wanneer de weg naar links afbuigt richting Looveer (pontje) 
ga je rechtsaf de dijk op.
Deze dijk continu vervolgen.
Je komt langs de Betuwelijn en vervolgens langs camping De 
Waaij.
De eerste weg naar links gaat naar een steenfabriek, hier nog 
rechtdoor.
Na het mooie donkergrijze huis aan de linkerkant (je ziet nu 
duidelijk de rivier) volgt een scherpe bocht naar rechts. 
In de bocht sla je linksaf de Roswaard op! 

Route via de A15
De A15 alsmaar vervolgen richting Kleve/Bemmel en daarna 
richting Bemmel blijven volgen.
De A15 loopt vanzelf door in een tweerichtingsweg en eindigt 
uiteindelijk bij verkeerslichten.
Bij de verkeerslichten sla je linksaf richting Angeren (niet 
rechtsaf richting Doornenburg).
Bij de twee volgende rotondes 2 kwart rond.
Vervolg de weg totdat je in Huissen bij de eerste verkeers-
lichten aankomt (bij Jansen Snackbar, Baptist en De Valom).
Sla hier rechtsaf richting Doornenburg en Angeren.
Deze weg steeds vervolgen.
Je rijdt dan door Angeren, de weg blijven vervolgen.
Je rijdt Angeren uit en op een gegeven moment zie je links 
een werkterrein van de Betuwelijn.
Nog steeds rechtdoor.
Bij de T-splitsing zie je een bord richting Doornenburg. 
Ga hier naar links (richting “Steenfabriek”)! 
Vervolg de weg rechts de dijk op (naar “camping De Waaij”).
De dijk vervolgen langs camping De Waaij. 
De eerste weg naar links gaat naar de steenfabriek, hier nog 
steeds rechtdoor.
Na het mooie donkergrijze huis aan de linkerkant (je ziet nu 
duidelijk de rivier) volgt een scherpe bocht naar rechts. 
In de bocht sla je linksaf de Roswaard op! 
Parkeer je auto bij het eerste huis dat je tegenkomt.
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OefenenB&B Rijndijk
Rijndijk 3
6686 MR Doornenburg

Hotel Rijnzicht
Sterreschans 15
6686 MS Doornenburg
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