
Melk(fi ets)pad Kleve 
- met koe Lotte 
over de dijk in drie routes -

Het melkfi etspad project is uitgevoerd 
namens en in samenwerking met:

Onderweg op het melkfi etspad ...

Er zijn drie verschillende fietsroutes om het Klever
melkfi etspad te beleven. Kiest u voor de grote melk-
fi etsronde dan komt u aan alle negen informatiebordjes 
voorbij.

Bord 1:  Startpunt met routebeschrijvingen
 (locatie: Huis Riswick)
Bord 2: Test- en educatiecentrum 
 Huis Riswick – leren over de landbouw
Bord 3: De melkkoe – uit gras wordt melk
Bord 4: Melkveehouderij vandaag – 
 vooruitgang voor dier en mens
Bord 5:  „De kaaspionier“ – 
 hoe de kaas naar Neder-Rijn kwam
Bord 6: Cultuurlandschap –  als landbouw en 
 natuurbescherming samenwerken
Bord 7: Zuivelindustrie Neder-Rijn – 
 progressief en duurzaam
Bord 8: Meer dan een bijverdienste – 
 de melkproducent en de directe afzet
Bord 9: Melk en melkpoducten – veelzijdig en waardevol

Extra informatie over *: Maria Reymer –
 de kaaspionier uit Neder-Rijn

* Uitstapje van 2 km afstand via de dijk naar herenboer-
derij Hogefeld, waar zich ook het kaasmuseum bevind.
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Melk maakt cultuurlandschap

Het typische cultuurlandschap van de Neder-Rijn met 
zijn wijdse vruchtbare akkers en weiden kan alleen 
gemeenschappelijk met de landbouwers verder ontwik-
keld en gehandhaafd worden. De melkproductie staat 
hier garant voor een open, gevarieerde en leefbare regio.

Melkweg compact

Zowel de negen informatieborden langs het melkfi ets-
pad als ook het uitstapje naar de herenboerderij 
Hogefeld, geven u meer inzicht in de melkveehouderij 
in Neder-Rijn. Belangrijk voor niet alleen een soortenrijk 
cultuurlandschap.

Lengte: drie verschillende fi etsroutes 
 van resp. 21 km, 30 km of 38 km
Kenmerken: vlakke routes op rustige binnen-
 wegen of fi etspaden (bv. het dijk-
 fi etspad of de Europa Radbahn)
Leuk uitstapje: het kaasmuseum in de 
 herenboerderij Hogefeld 
Startpunt:  Huis Riswick, Elsenpaß 5, 
  47533 Kleve 
Bezoek ons:  www.kuhlturlandschaft.de

Toeristeninformatie:
Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve GmbH
T: 02821-84806, I: www.kleve-tourismus.de

Meer informatie over 
de NRW-melkpaden:
www.kuhlturlandschaft.de 
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Routebeschrijving

Het melkfi etspad is met richtingborden 
gemarkeerd.

Bij het startpunt (informatiebord 1 – Huis Riswick) 
kunt u kiezen tussen:
Grote fi etsroute: 38 km 
(het wit gemarkeerde fi etspad)
Oostelijke fi etsroute: 21 km
(eerste traject identiek met grote fi etsroute)
Westelijke fi etsroute: 30 km
(eerste traject het groen gemarkeerde fi etspad)

Informatiebord  1:
Heeft u gekozen voor de grote fi etsroute (38 km) of de 
oostelijke fi etsroute  (21 km) volg dan het wit gemarkeerde 
melkfi etspad rechts van de ingang van Huis Riswick. Na een 
paar honderd meter komt u aan bij informatiebord 2.

Heeft u gekozen voor de westelijke fi etsroute (30 km) 
volg dan de groene melkfi etspad markering in richting Kleve 
centrum tot het fi etstrein station (Draisinen-Bahnhof).Voor het 
Spoykanaal slaat u rechts af op het terrein van de „Rijn-Waal 
Universität“. Na ca. 200 m komt u aan bij informatiebord 9 
(lees hier verder de informatie).

Informatiebord  2:
Hier fi etst u in noordelijke richting tot dijkstraat (informa-
tiebord 3). Eerst rechts af op de landweg K5. U volgt deze 
weg net zolang totdat u aan de overkant bij straat „Schlenk“ 
aankomt, alwaar u linksaf gaat. Let op de aanwijzingen op 
de borden, die u op deze route tegenkomt, deze leiden u op 
rustige binnenwegen verder.  

Informatiebord  3:
De dijkstraat oversteken en het weggetje onderaan de dijk 
volgen. U fi etst onder de Rijnbrug door en komt 
vervolgens weer op de dijkstraat.             

U volgt deze straat tot aan het dijkfi etspad 
alwaar u rechts richting Griethausen 
gaat. Links van het fi etspad, op de rust-
plaats tegenover de historische Oude 
Rijn Brug, ziet u informatiebord 4.

Informatiebord  4:
Fietst u de Grote of Westelijke route, blijf dan het dijkfi etspad 
links volgen tot u bij informatiebord 5 aankomt.

Fietst u de Oostelijke route, dan volg de spoordijk verder 
in richting Kleve centrum, totdat u aankomt op het terrein 
„Rijn-Waal Universität“ bij het informatiebord 9.

Informatiebord  5:
Vanaf dit punt rechtdoor over de dijk tot informatiebord 6.

Extra informatie: „Maria Reymer- 
de kaaspionier van Neder-Rijn“
De geel gemarkeerde borden leiden u naar de twee kilometer 
verderop gelegen herenboerderij Hogefeld. Hier bevindt zich 
ook het kaasmuseum. Volg de dijkweg verder, dan afbuigend 
in de „Grindweide“, die volgt u tot het einde. (Pas op: in de 
scherpe bocht naar rechts, blijf rechtdoor gaan). Dan links 

dan de „Keekener Straße“ en daarna het dorp Mehr. Als u 
in Mehr bent, rijdt u links in de „Wibbeltstraße“ en komt u na 
ongeveer 1 km bij informatiebord 8 aan.

Informatiebord  8:
Volg nu rechtdoor de „Mehrer Straße“, bereikt u het kruispunt 
sla dan rechts af. Na ongeveer 50 m afslaan in de Europa 
Radweg, langs de spoorlijn, bereikt u het fi etstrein station 
(Draisinen-Bahnhof). Informatiebord 9 vindt u op de andere 
kant links van het kanaal, 200 m verderop, op het terrein 
„Rijn-Waal Universität“.

Informatiebord  9:
Komt u uit richting Griethausen (dijk) of informatiebord 
8, dan volgt u het wit gemarkeerde fietspad langs het 
Spoykanaal, voorbij aan de gebouwen van de Rijn-Waal 
Universität, tot aan de parkeerplaats (ca. 200 m). Vandaar 
uit neemt u links het fi etspad, aan het Klever Treinstation 
voorbij, dan in de „Riswicker Straße“ tot u bij Huis Riswick 
aankomt (informatiebord 1).

Fietst u de Westelijke route, dan volg het groen gemarkeerde 
fi etspad in noordelijke richting (dijk). Fiets onder de brug 
door om daarna rechts over de spoordijk de richting naar 
Griethausen te volgen. U bereikt dan informatiebord 4. 
(Vanaf dit punt gaat het linksaf verder op het dijkfi etspad tot 
u bij informatiebord 5 aankomt – het melkfi etspad is dan 
op informatiebord 4 wit gemarkeerd).

afslaan in de „Drususdeich“. Bent u 
bij het kruispunt aangekomen, neemt
u links de laan in richting herenboer-
derij Hogefeld.

Informatiebord  6:
Blijf het dijkfi etspad volgen. Na onge-
veer 1 km, gaat u links af, op weg naar 
Informatiecentrum Keeken. Daarna 
weer links in de „Klever Straße“, die
u ca. 800 m volgt, vervolgens slaat u 
rechts af in de „Halderweide Straße“, 
richting dorpskern van Keeken. Dan
neemt u links de „Kranichweg“ en volg
dan de route aanwijzingen via binnen-
wegen die u naar informatiebord 7 
brengen.

Informatiebord  7:
Vanaf hier fi etst u volgens de route 
verder in de „Zyffl icher Straße“. U bereikt


