
Routebeschrijving

De melkfi etsroute is met de hiernaast 
staande bordjes gemarkeerd.

Bij het beginbord (informatiebord 1 – Haus Riswick)  
dient u een beslissing te nemen:
Grote ronde: 38 km  
(met wit aangeduide markering van de fi etsmelkweg)
Oostelijke ronde: 21 km  
(het eerste gedeelte is gelijk aan de grote ronde)
Westelijke ronde: 30 km  
(het eerste gedeelte is groen aangeduid)

Aanwijzing op informatiebord 1:
Als u de grote ronde (38 km) of de oostelijke lus (21 km) 
fi etst, volgt u de witte melkroutemarkering rechts voorbij het 
toegangsgebouw van “Haus Riswick”. Na een paar honderd 
meter bereikt u informatiebord 2.

Kiest u de westelijke route (30 km), dan volgt u de groen 
aangeduide melkfi etsroutewegwijzers naar Kleef centrum 
tot aan het lorrie-station. Van daar uit voor het “Spoy”-kanaal 
rechtsaf afbuigen over het jaagpad naar het terrein van 
Hogeschool Rhein-Waal, waar na ca. 200 m informatie-
bord 9 staat.

Aanwijzing op informatiebord 2:
Van hier uit fi etst u naar het noorden tot aan de Dijkstraat 
(informatiebord 3). Vervolgens gaat het naar de Landweg 
K5, waar u rechts afslaat. Deze weg rijdt u zo lang door 
tot u aan de andere kant van de fi etsroute links af naar 
de “Schlenk” straat dient af te buigen. Let vervolgens op de 
richtingsbordjes, omdat we u over attractieve secundaire 
wegen leiden.

Aanwijzing op informatiebord 3:
Hier gaat u de Dijkstraat over en buigt af naar 
het weggetje onder aan de dijk. Nadat u onder 
de Rijnbrug door bent gegaan,  fi etst u weer 
verder naar boven naar de Dijkstraat.
Daarna gaat het rechtdoor, totdat u
rechtsaf op het dijkfi etspad richting 
Griethausen dient te rijden.   
Het informatiebord 4 bevindt zich links van 
de weg op het parkeerterrein tegenover de 
historische brug over de Oude Rijn.

Aanwijzing op informatiebord 4:
Als u de grote of de westelijke ronde fi etst, volgt u dan links 
het Dijkfi etspad tot aan informatiebord 5.

Als u de oostelijke lus wilt fi etsen, rijdt u verder over de 
spoorwegdijk/jaagpad richting de binnenstad van Kleef, 
totdat u in de buurt van de hogeschool Rhein-Waal bij 
informatiebord 9 komt.

Aanwijzing op informatiebord 5:
Van hieruit gaat het rechtdoor over de dijk naar informatie-
bord 6.

Aanwijzing op informatiebord 6:
Volgt u verder het dijkfi etspad. Na ca. 1 km slaat u links-
af richting het informatiecentrum Kreeken. Van hieruit 

Aanwijzing op informatiebord 8:
Van hier uit gaat het rechtdoor naar Donsbrüggen, waar u 
links afslaat op de B9 richting het centrum van Kleef. Volgt 
u de B9 totdat de melkfi etsroute na het Kurhausmuseum 
links afbuigt in de Wasserburgallee. U wordt vervolgens 
over een parkeerplaats en over een weggetje tot aan het 
lorrie-station gevoerd. Informatiebord 9 bevindt zich aan 
de overkant van het „Spoy“kanaal, 200 m verder in de buurt 
van de Hogeschool Rhein-Waal.

Aanwijzing op Informatiebord 9:
Komt u uit de richting van Griethausen (Dijk), dan volgt 
u de witte markering langs het „Spoy“kanaal tot aan de 
parkeerplaats voorbij de gebouwen van de Hogeschool 
Rhein-Waal. Van daar uit gaat het linksaf verder over het 
fi etspad, het station van Kleef voorbij, over Riswickerstraße 
tot aan Haus Riswick (informatiebord 1).
Als u de westelijke ronde fi etst, volgt u de groene beweg-
wijzering verder naar het noorden (naar de dijk). Nadat u 
onder de brug door gefi etst bent, buigt u lichtjes rechtsaf het 
jaagpad/spoorwegdijk op richting Griethausen, op het einde 
informatiebord 4 staat (Van daar uit gaat het linksaf over het 
dijkfi etspad verder naar informatiebord 5. De melk-fi etsroute 
is vanaf informatiebord 4 wit gemarkeerd). 

rijdt u linksaf over de Klever 
Straße, totdat u na onge-
veer 800 m rechtsaf de
“Halderweide”weg dient 
in te slaan, r ichting het 
dorpscentrum van Keeken. 
Later gaat het linksaf de 
Kranichweg in en vervol-
gens verder volgens de 
aanwijsbordjes over secun-
daire wegen naar informa-
tiebord 7.

Aanwijzing op 
informatiebord 7:
Volgt u de routebordjes ver-
der over de Zyffl icherstraße. 
Later komt u op de Keekener 
Straße en vervolgens in het 
plaatsje Mehr. Daar rijdt u 
naar links over de Wibbel-
straße en na ca. 1 km naar 
informatiebord 8.



Met koe Lotte op de melkfi etsroute 
in “Kreis” Kleef.

Over de dijk in drie varianten.

De melkfi etsroute compact

In de “Kreis” Kleef maken goed uitgebouwde fi etspaden het 
mogelijk het bijzondere cultuurlandschap dicht bij de natuur te 
beleven. Grote weide - en akkeroppervlaktes van de ongeveer 
500 melkproducenten met hun circa 57.000 koeien drukken 
een stempel op het landschapsbeeld.

De melkfi etsroute werd gemaakt 
in opdracht en onder medewerking van:

Als melk zijn ronde doet ...

Op de melkfi etsweg in Kreis Kleef informeren negen 
routeborden u over de volgende thema’s:

Bord 1:  Beginbord met het overzicht van de route
 (bij Haus Riswick)
Bord 2: Proef- en opleidingscentrum Haus Riswick – 
 leren voor de landbouw
Bord 3: De melkkoe – uit gras ontstaat melk
Bord 4: Melkveehouderij nu – vooruitgang voor dier 
 en mens
Bord 5:  “De kaas-pionierster” – hoe de kaas naar 
 de Nederrijn kwam
Bord 6: Cultuurlandschap – wanneer Landbouw en 
 Natuurbescherming samenwerken
Bord 7: Melkveehouderij aan de Nederrijn – 
 vooruitstrevend en gereed voor de toekomst
Bord 8: Meer dan iets bij het brood – de melkproducent 
 als degene die aan direct-marketing doet
Bord 9: Melk en melkproducten – veelzijdig en waardevol

Lengte: Drie verschillende routes 
 van 21 km, 30 km of 38 km
Start/eindpunt: Haus Riswick, Elsenpaß 5, 47533 Kleef
Bereikbaarheid: Aanwijzingen om er naar toe te rijden op 
 www.kuhlturlandschaft.de
Karakteristiek: Gemakkelijke routes zonder noemens-
 waardige stijgingen. In het noorden wordt 
 u over het dijkfi etspad en op het noord-zuid 
 verbindingsstuk over een oude spoor-
 wegdijk gevoerd. Verder fi etst 
 u over fi etspaden of verkeers-
 arme secundaire wegen.
Uitrusting: Negen informatieborden

Toeristische informatie:  
T: 0049 - 2821 – 895090 
www.kleve-tourismus.de

Meer informatie:
www.kuhlturlandschaft.de

Langs de melkfi etsroute geven informatieborden inzicht in de 
melkveehouderij aan de Nederrijn. Ervaart u hoe het er in een 
moderne koestal uitziet, wat een koe nodig heeft, waarom 
melkveehouderij voor een veelsoortig cultuurlandschap 
belangrijk is en ontdekt u, hoe de melkveehouderij haar 
stempel op de regio heeft gedrukt. 

Met vriendelijke 
ondersteuning van:


