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Start van de bogenroute op de Dalwagen ter hoogte van het Dorpsplein. 

Vanaf het Dorpsplein slaat u linksaf de Pluimenburgsestraat  in voor de 1e boog. 
U rijdt de Pluimenburgsestraat uit en slaat op de Waalbandijk linksaf richting Hien en Wely. Ter hoogte van Herberg De 
Engel houdt u links aan de dijk af. Op de Welysestraat treft u de 2e boog aan.
U rijdt door richting Wely en slaat daar rechtsaf de Molenhof straat in. Daar treft u de 3e boog aan.
U volgt de weg en slaat linksaf de Groenestraat in. Daar treft u de 4e boog aan. Aan het einde gaat u linksaf de Horst-
weg op om daarna wederom linksaf de Welysestraat op te rijden. U rijdt nu terug naar Dodewaard.
In Dodewaard slaat u opnieuw, nu van de andere zijde, de Pluimenburgsestraat in en gaat rechtsaf de Wilhelminalaan 
in. De tweede weg rechts is de Goudreinet. Daar vindt u de 5e boog.  U vervolgd de route linksaf en gaat rechtsaf weer 
de Wilhelminalaan op om  rechts de Brederode op te rijden. Volgt u de weg en u komt bij de 6e boog. 

Na 2 keer linksaf te slaan rijdt u rechtdoor naar de Willem de Zwijgerlaan. Sla rechtsaf en daarna linksaf de Nassaulaan 
in. Daar treft u de 7e boog aan. U slaat rechtsaf de Irenelaan in voor de 8e boog. U volgt de weg en slaat linksaf en 
daarna rechtsaf de Oranjelaan in voor de 9e boog. Na de Oranjelaan slaat u rechtsaf de Pluimenburgsestraat in en rijdt 
terug naar het Dorpsplein. Sla rechtsaf de Dalwagen op en volg de weg het dorp weer uit richting de snelweg. Via de 
Bonegraafseweg en de Dodewaardsestraat komt u terecht in de Matensestraat. Halverweg treft u de 10e boog aan.

Op de Matensestraat slaat u rechtsaf de Westerengstraat in. Daar ziet u de 11e boog. De eerste afslag rechts leidt 
u via de Fruitstraat (let op, u gaat over rijplaten) naar de Nachtegaallaan voor de 12e boog. Aan het einde van de 
Nachtegaallaan slaat u linksaf en daarna de tweede weg rechtsaf de Rozenstraat in voor de 13e boog. Rechts de 
Wilgenlaan in en vervolgens de tweede rechts brengt u naar de Zelkweg voor de 14e boog. Aan het eind van de 
Zelkweg linksaf de Kalkestraat op richting Niemandsland voor de 15e boog. Verder de Kalkestraat in treft u in de Ach-
terhoek de 16e boog aan. Aan het einde van de Kalkestraat slaat u linksaf de Waalbandijk op terug naar Dodewaard. 
Op de Waalbandijk treft u de 17e boog aan. U slaat linksaf de Dalwagen in en bent aan het einde van de bogenroute. 

De bogen van Dodewaard 2015

1. Pluimenburgsestraat
2. Welysestraat (Hien)
3. Molenhofstraat (Wely)
4. Groenestraat (Wely)
5. Goudreinet
6. Brederode
7. Nassaulaan
8. Irenelaan

9. Oranjelaan
10. Matensestraat
11. Westerengstraat
12. Nachtegaallaan
13. Rozenstraat
14. Zelkweg
15. Niemandsland (Kalkestraat)
16. Achterhoek (Kalkestraat)
17. Waalbandijk
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