
DIJKHUIZEN FIETSROUTE ca. 24 KM 
 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor 
P = ANWB paddestoel 
 
Mooie landelijke route door het buurtschap zuuk en dijkhuizen met nog een stukje 
veluws natuurschoon. 
 

• U verlaat de camping RA Centrumweg. 
• Op kruispunt RA Veldkampweg. 
• Einde weg LA Achterste Molenweg. U rijdt nu langs de achterkant van 

Dierenpark Wissel. (rechts) 
• Einde weg RA Molenweg. 
• 1e weg RA Woesterbergweg. 
• 1e weg LA Waayenbergweg. 
• Vervolgens neemt U LA Hazenweg. 
• Einde weg RA Papenstraat. 
• Dan 1e weg RA Waayenbergweg. 
• Vervolgens 1e weg LA Hazenweg. 
• Einde weg LA Veenweg. 
• Veenweg gaat over in Papenstraat. 
• Nemen 1e weg RA Grensweg. 
• Grensweg links aanhouden. U komt dan op de Muggenveldweg. 
• Voorzichtig de verharde weg oversteken en de Muggenveldweg vervolgen. 
• Op kruispunt met verharde weg LA = Langeweg. 
• Einde Langeweg iets rechts aanhouden en via fietspad VOORZICHTIG 

de Eperweg oversteken naar de Brakerweg. 
• Vervolgens RA Kopermolenweg in richting ezelboerderij. 
• Na eventueel bezoek aan ezelboerderij weg vervolgen en 1e fietspad LA. 
• Aan einde fietspas RA en gelijk weer RA Gelriaweg. 
• voorbij de fabriek van VMI gelijk LA Werlerpad. (zandpaadje) 
• Einde pad LA Werlerweg. 
• RD onder tunneltje Zuukerenkweg. 
• Na tunneltje 1e weg RA Spiekerweg. 
• Vervolgens 1e weg LA Korte Spiekerweg. 
• Dan LA Lagekamp. 
• RA Hogeweg. 
• LA Klepperweg. 
• Einde Klepperweg LA Oude Oenerweg. 
• Vervolgens LA Oenerweg. (Let op VOORZICHTIG oversteken) 
• Bij rotonde fietspad blijven volgen. 
• RA Vossenbergweg 
• Einde weg RA Dijkhuizerweg. Bij nr. 28 kunt u, in het seizoen, ambachtelijk 

gemaakte honing kopen. 
• Vervolgens LA Dijkhuizerzandweg. 
• Dan 1e weg RA Chris Lanooyweg 
• Einde weg zeer drukke provinciale weg oversteken. 



• Aan de overzijde RD en komen op de Eperheemweg. 
• Bij kruising RD Eperheemweg gaat over in Vijfpotenweg. 
• Nemen LA Sprengenweg. 
• RD Langs de Azaleakwekerij en dan LA Koepelweg. 
• Fietspadrecht oversteken en links aanhouden. Is onverhard fietspad, (let op 

fietspadbordjes) Fietspad blijven volgen tot voorbij natuurreservaat “De 
Renderklippen”. 

• Bij P 22770/001 LA richting Tongeren. 
• Fietspad blijven volgen tot Hertenkamp en kiosk. Hier kunt U een ijsje of wat 

anders kopen en de herten voeren. 
• We steken de Dellenweg over naar het fietspad is Hertenlaan. 
• Bij P20398 RA richting Tongeren (verharde fietspad volgen) 
• Bij P20575 LA richting Tongeren. 
• Na de slagboom komen we uit op de asfaltweg Koekenbergweg en gaan RD. 
• Einde weg VOORZICHTIG provinciale weg oversteken naar 

de Oostravenweg. 
• We rijden RD langs hotel “De Witte Berken”. 
• Vervolgens 1e weg LA Koeweg en einde weg RA Centrumweg. 
• Molenweg oversteken en RD Centrumweg naar de camping. 

Wij hopen dat U van deze fietstocht heeft genoten en als U onverhoopt 
onvolkomenheden in de route bent tegengekomen deze aan ons wilt door- geven 
zodat wij de fietstocht optimaal kunnen houden. 
 
Camping Vossenberg. 
 


