
FIETSROUTEBEBORDING
EN KAARTMATERIAAL

REGIO ARNHEM NIJMEGEN

Partners van Visit Arnhem Nijmegen hebben de mogelijkheid een eigen informatie paneel en/
of accommodatiebord aan te schaffen met daarop een verwijzing naar het fietsroute netwerk 
of naar jouw locatie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om kaartmateriaal aan te schaffen.

Het informatiepaneel informeert 

jouw gasten over de mogelijk

heden van het fietsroutenet

werk. Op het informatiepaneel 

staat een kaart van de omgeving 

met het knooppuntennetwerk en 

ook een uitleg over het gebruik 

van het fietsroutenetwerk. 

Het informatiepaneel:

• Jouw locatie wordt centraal 

weergegeven op de kaart (in het 

midden van het kaartbeeld);

• In het midden van het kaartbeeld 

wordt een markering geplaatst 

zodat duidelijk is waar op het 

knooppuntennetwerk jouw 

locatie zich bevindt en zodat de 

aandacht daar naartoe gaat;

• Jouw bedrijfslogo en naw-gege-

vens worden aan het ontwerp 

toe gevoegd.

1. INFORMATIEPANEEL

Met kaartmateriaal kun je jouw 

gasten over verschillende dingen 

in de omgeving van jouw onder

neming informeren. De kaart 

komt in een digitaal bestand 

en is op verschillende creatieve 

manieren in te zetten.

Het kaartmateriaal:

• Je kiest zelf het gebied dat te zien 

is op de kaart. De grootte van het 

gebied bepaalt de schaal van de 

kaart****

• Je ontvangt een open EPS-be-

stand met daarin een cartografi-

sche ondergrond

• Op de cartografische ondergrond 

in het digitale bestand voeg je zelf 

(route-)informatie toe. Denk 

bijvoorbeeld aan een fiets- of 

wandelroute, knooppunten, of 

diverse bezienswaardigheden.

• Wanneer jouw kaart af is, kun je 

deze bijvoorbeeld (laten) afdruk-

ken en op de website van jouw 

onderneming zetten.

3. KAARTMATERIAAL

Een accommodatiebord verwijst 

op het fietsroutenetwerk naar 

jouw onderneming. Tijdens het 

fietsen langs de fietsknooppun

ten komen fietsers deze verwij

zing naar jouw accommodatie 

tegen. 

De accommodatieborden zijn er in 

vijf varianten: fietscafé, fietsrestau-

rant, fietscamping, fietshotel of fiets 

B&B. Het bord is uitgevoerd in de 

stijl van een fietsknooppuntenbord. 

Het aantal benodigde borden voor 

een goede verwijzing wordt in 

overleg met het Routebureau 

Arnhem Nijmegen bepaald, evenals 

welk bord het beste bij jouw 

onderneming past. Voor bedrijven 

die niet direct aan het fietsroutenet-

werk liggen is het mogelijk om 

verwijsborden te plaatsen van en 

naar het netwerk.

2. ACCOMMODATIEBORD



OPTIES

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele vergunningen, en inclusief ontwerp, productie en aflevering.

* Het informatiepaneel, al dan niet met frame, is eigendom van de ondernemer. Het Routebureau voert hier daarom geen beheer en onderhoud op uit. Bovendien betreft 
het paneel een éénmalige aanschaf; indien het routenetwerk verandert, wordt een nieuw kaartbeeld niet kosteloos geleverd.

** De aanschafkosten zijn exclusief plaatsing.
*** De jaarlijkse onderhoudskosten betreffen de kosten voor beheer en onderhoud, en vervanging bij vernieling of diefstal. De uitvoering en facturering hiervan verlopen via 

het Routebureau Arnhem Nijmegen.
**** De schaal van de kaart wordt bepaald in samenspraak met het Routebureau Arnhem Nijmegen
***** Met de aanschaf van kaartmateriaal betaal je eenmalig rechten voor het gebruik en de invulling van een cartografische ondergrond. De cartografische ondergrond mag 

alleen door jou bewerkt en gebruikt worden. De cartografische ondergrond mag niet aan derden worden verstrekt. Indien je de cartografische ondergrond wilt 
gebruiken voor andere doeleinden dan die van jouw onderneming, moet daar nadrukkelijk toestemming voor worden gevraagd aan het Routebureau Arnhem Nijmegen.

 

Wil je een informatiepaneel, accommodatiebord of kaartmateriaal aanschaffen of heb je vragen?

Neem dan contact op met een van onze accountmanagers!

De mogelijkheid tot aanschaf van één of meerdere van bovenstaande opties is bestemd voor ondernemers in de gemeenten: 
Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Duiven, Druten, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Mook-Plasmolen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. 

INFORMATIE
PANEEL* 

MET WAND
BEVESTIGING

INFORMATIE
PANEEL*

MET FRAME

ACCOMMODATIE
BORD

KAART 
MATERIAAL

*****

Aanschaf 

kosten

incl. bevestigings-

materialen** €365,-

incl. bevestigings-

materialen** €995,-

incl. bevestigings materialen 

en plaatsing €255,- per stuk

A5 formaat €350,-

A4 formaat €455,-

A3 formaat €630,-

A2 formaat €905,-

Afmeting 750 x 500 mm 750 x 500 mm (paneel) 

800 x 600 x 2800 mm 

(stalen buis frame)

300 x 380 mm A5 148 x 210 mm

A4 210 x 297 mm

A3 297 x 420 mm

A2 420 x 594 mm

Materiaal Alupanel 4 mm dik met 

fullcolour opdruk in een 

foliedrager, voorzien van 

anti-graffiti folielaminaat

HPL-plaat 12 mm dik met 

fullcolour opdruk in een 

foliedrager, voorzien van 

anti-graffiti folielaminaat

Aluminium met opdruk in een 

foliedrager, voorzien van 

anti-graffiti folielaminaat

Digitaal open 

EPS-bestand

Mogelijkheid tot 

intekenen van een 

routelijn en knoop-

punten

Verplichte 

jaarlijkse

onderhouds

kosten***

€0,- €0,- €45,- per stuk €0,-
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regio Arnhem Nijmegen

Fietsnetwerk

Het fietsnetwerk
Het fietsnetwerk bestaat uit aan elkaar 
gelinkte, genummerde knooppunten. 
De afstanden tussen de knooppunten (in 
kilometers) zijn aangegeven op de kaart. 
Door knooppunten met elkaar te verbinden 
volg je eenvoudig een route. Bepaal hoeveel 
kilometer je wilt fietsen en waar je naartoe 
wilt, houd de nummers van de knooppunten 
bij de hand, volg de genummerde bordjes in 
de richting van de pijl en fiets zo van 

knooppunt naar knooppunt. De knooppunten 
zijn in twee richtingen bewegwijzerd en op elk knooppunt kies je in 
welke richting je jouw route vervolgt. Veel fietsplezier!

Das Fietsnetwerk - Fahrradnetzwerk
Das Fahrradnetzwerk besteht aus miteinander 
verbundenen, nummerierten Knotenpunkten. 
Die Entfernungen zwischen den Knotenpunkten (in 
Kilometern) sind auf der Karte angegeben. Indem Sie die 
Knoten miteinander verbinden, können Sie leicht einer 
Route folgen. Entscheiden Sie, wie viele Kilometer Sie 
radeln möchten und wohin Sie wollen. Halten Sie die 
Nummern der Knotenpunkte bereit, folgen Sie den 
nummerierten Schildern in Pfeilrichtung und radeln Sie 
so von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Die Knotenpunkte 
sind in zwei Richtungen ausgeschildert; an jedem 
Knotenpunkt entscheiden Sie, in welche Richtung Sie 
Ihre Route fortsetzen möchten. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Radfahren!

The cycling network
The cycling network consists of interlinked and 
numbered junctions. The distances between the 
junctions (in kilometres) are indicated on the map. 
By connecting junctions, you simply following a route. 
Determine how many kilometres you want to cycle, 
keep the numbers of the junctions handy, follow the 
number signs in the direction of the arrow and this is 
how you cycle from junction to junction. The junctions 
are signposted in two directions and at every junction 
you choose in what direction you want to continue your 
route. Enjoy the ride!

Der Arnheimer Stadtteil Schuytgraaf kombiniert 
die Stadt mit der ländlichen Betuwe. Der Stadt-
teil hat offene und dichte Bereiche, sowohl in 
der Masse als auch im Raum. Die Freiflächen 
beinhalten Infrastruktur, Erholungsmöglichkei-
ten, Wasser und Wiesen. Die bebauten Gebiete 
bestehen aus 25 verschiedenen Wohnvierteln 
und neu angelegter Natur. Der Name Schuyt-
graaf bezieht sich auf den Namen eines alten 
Bauernhofs in der Gegend. Der Name dieses 
Hofes wurde wiederum durch den Namen des 
gesamten Gebietes, dem Schutgraaf, inspiriert. 
„Schutten” bedeutet „Wasser halten“ und ein 
„graaf“ ist ein „gegrabener Wasserlauf“. Ein 
Schutgraaf ist also ein Wasserlauf, in dem Was-
ser gespeichert wird. Archäologische Funde ha-
ben gezeigt, dass Schuytgraaf bereits vor 7000 
Jahren, in der Jungsteinzeit, bewohnt war. 

Es gibt auch Spuren aus der Eisenzeit (500 v. 
Chr. bis zum Beginn der Neuzeit) und römische 
Brandgräber. 

Im Zweiten Weltkrieg gab es hier schwere Kä-
mpfe. Im September 1944 landeten hier vie-
le Fallschirmjäger im Rahmen der Operation 
Market Garden. Die Absicht war, alle Brücken 
über die wichtigsten Flüsse zu erobern. Anfang 
1945 verlief die Frontlinie sogar direkt durch 
Schuytgraaf. In den Jahren vor und während 
der Kultivierung dieses Gebietes, der Vorberei-
tung für den Bau des neuen Stadtteils, wurden 
viele Überreste aus dieser Zeit gefunden. Das 
Denkmal De Landing, am Haupteingang von 
Schuytgraaf, ist eine Hommage an den alliierten 
Befreiungsversuch.

The Arnhem neighbourhood of Schuytgraaf com-
bines the city with the rural Betuwe. The neigh-
bourhood has open and closed areas, in mass 
and in space. The open areas boast infrastructu-
re, recreation, water and meadows. The built-up 
areas consist of 25 different neighbourhoods and 
newly created nature. The name Schuytgraaf re-
fers to the name of an old farm in the area. The 
name of that farm has been inspired again by the 
name of the entire area, de Schutgraaf. ‘Schutten’ 
refers to ‘preserving water’ and a ‘graaf’ is a ‘dug 
waterway’. A Schutgraaf is therefore a waterway 
in which water is preserved. Archaeological finds 
have indicated that Schuytgraaf had already been 
inhabited 7000 years ago, in the new Stone Age. 
Traces from the Iron Age (500 BC until the begin-
ning of the era) and Roman cremation graves were 
found there as well. 

Some heavy fighting took place here in WW II. 
Many parachutists landed here in September of 
1944 as part of Operation Market Garden. It was 
the intention to take over all bridges across the 
most important rivers. The front line ran directly 
through Schuytgraaf in early 1945. A lot of remains 
from that period were found before and during the 
exploitation of this area, the readying for construc-
tion of the new neighbourhood. The monument De 
Landing, at the main entrance of Schuytgraaf, ser-
ves as a tribute to the allied liberation attempt.

SCHUYTGRAAF SCHUYTGRAAF SCHUYTGRAAF SCHUYTGRAAF 

De Arnhemse wijk Schuytgraaf combineert de stad met de lande-
lijke Betuwe. De wijk heeft open en dichte gebieden, in massa en in 

ruimte. De open gebieden bevatten infrastructuur, recreatie, water en 
weiden. De bebouwde gebieden bestaan uit 25 verschillende buurten en 
nieuw aangelegde natuur. De naam Schuytgraaf verwijst naar de naam 
van een oude boerderij in het gebied. De naam van die boerderij is weer 
geïnspireerd door de naam van het hele gebied, de Schutgraaf. ‘Schutten’ 
betekent ‘water bewaren’ en een ‘graaf’ is een ‘gegraven watergang’. 
Een Schutgraaf is dus een watergang waarin het water wordt bewaard. 
Archeologische vondsten hebben uitgewezen dat Schuytgraaf 7000 jaar 
geleden al werd bewoond, in de nieuwe steentijd.

Ook zijn er sporen uit de ijzertijd gevonden (500 voor Christus tot het 
begin van de jaartelling) en Romeinse crematiegraven. 

In WO II is er hier zwaar gevochten. In september 1944 landden hier veel 
parachutisten in het kader van Operatie Market Garden. De bedoeling 
was om alle bruggen over de belangrijkste rivieren te veroveren. Begin 
1945 liep de frontlinie zelfs dwars door Schuytgraaf. In de jaren voor en 
tijdens de ontginning van dit gebied, het klaarmaken voor de bouw van 
de nieuwe wijk, werden nog veel restanten uit deze tijd aangetroffen. Het 
monument De Landing, bij de hoofdentree van Schuytgraaf, is een eerbe-
toon aan de geallieerde bevrijdingspoging.

SCHUYTGRAAF SCHUYTGRAAF 
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