
Doortraproute   Start: Station Doetinchem, noordzijde, 
Stationsstraat. 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt 

1. Ga met de rug naar het station linksaf en volg het 
fietspad langs het spoor. Ga door fietstunneltje. 

2. Na de brug over de Oude IJssel direct rechts, 
Wijnbergseweg (bordje staat verderop in de 
straat) 

3. Volg deze weg, tot de ophaalbrug voor fietsers. 
Hier rechtsaf de brug over en dan vóór het 
verkeerslicht direct linksaf over het fietspad. 

4. Het fietspad gaat onder de Europabrug door, 
wordt weg (Jaagpad) en buigt naar rechts  
bij een speeltuintje. Ga hierna naar links  
het Zaagmolenpad op. Na 50 meter linksaf 
Snoekbaars. 

5. Aan het einde van Snoekbaars wordt de straat 
een fietspad langs de rivier. Het fietspad buigt 
naar rechts en weer naar links. De weg heet nu 
Brasem. Kort voor het einde van de rechte weg 
rechtsaf, nog steeds Brasem. 

6. Blijf rechtdoor fietsen langs een opvallend 
gebouw van het Metzo College (Maria 
Montessori straat wordt Majoor Bosshardt
straat). Aan het einde van deze weg gaat u 
linksaf het fietspad op langs de Keppelseweg. 
Bij de fiets verkeerslichten rechtsaf en over
steken. Aan overzijde even links en meteen 
rechtsaf de 2e Loolaan in. 

7. De 2e Loolaan bijna 1 km volgen tussen  
de roodwitte paaltjes door. Na kasteel de 
Kelder wordt de weg halfverhard. Recht door 
tot een kruising met een verharde weg.  
Ga hier linksaf de Zandstraat in. 

8. Route gaat via een kleine woonwijk en   
recht door via een halfverharde weg  
het bos in. Na 300 meter op een  
driesprong rechtsaf de Hogenslagweg op.  

9. Aan het eind van de weg op het  
kruispunt in de bocht naar rechts, 
Klootsemastraat. Vanaf hier naar 91   
bij café De Kruisberg.  

10. Vóór het café naar links, dan rechts  
naar 37 . Kruising met doorgaande weg  
N316 oversteken . 

11. Van 37  richting 03  (maar niet helemaal 
naar dit knp). De Bezelhorstweg wordt 
Broekstraat. Op driesprong waar  
de 03  naar links gaat, scherp rechtsaf  
(nog steeds Broekstraat). 

12. Na ongeveer 500 m, kort na bankje  
aan linkerkant van de weg, rechtsaf  
een halfverhard fietswandel pad in.  

 Na 400 meter. Het laatste deel van  
het pad is smal, langs een graspad.  
Aan het einde naar links over het brede 
halfverharde karrespoor. Het pad komt 
samen met een smalle asfaltweg,  
De Gaarde. Ga recht door en volg  
richting 12  door het fietserstunneltje.  

Bezienswaardigheden
Deze route rijdt rondom over rustige wegen,  
en soms over halfverharde/onverharde paden  
om hardrijdend auto verkeer te voorkomen.  
U fietst langs Kasteel de Kelder en de vroegere 
jeugd gevangenis Kruisberg. In de buurt van  
de route liggen ook de Willibrordus Abdij en 
Landgoed Slangenburg. Geniet van de mooie 
uitzichten en de prachtige omgeving.

Opletpunten
Routepunt 10: 
Oversteek doorgaande weg N316.  
Hier wordt hard gereden.
Routepunt 12: 
Na 400 meter een scherpe bocht in 
fietspad; houd rekening met tegenliggers
Routepunt 18: 
Het halfverharde pad is in slechte staat 
met aansluitend een oversteek met een 
80 km-weg. Hier wordt hard gereden. 
Dit is de meest overzichtelijke over steek. 
Advies: loop eventueel het laatste stuk 
van het pad en steek deze weg eventueel 
te voet over.
Routepunt 23 
Bij de slagboom is het pad smal en 
oneffen door keien.

Doetinchem 22,9 km



13. Na het tunneltje rechtsaf en meteen links 
richting 12 . 

14. Route komt langs een aantal boerderijen 
en een theetuin, waarna de weg naar rechts 
buigt. Op het kruispunt linksaf de Turfweg 
op. Blijf deze volgen, links aanhouden 
(neem niet de afslag naar 12 ) tot kruising 
met een groep huizen met aan de 
rechterzijde Taverne Edelweiss. 

15. Vervolg de route langs de Turfweg tot 
IJzevoorde. Hier scherp naar rechts de 
Loordijk op.  

16. Na 700 meter de IJzevoordseweg 
oversteken, een halfverhard fietspad  
het bos in, nog steeds Loordijk. 

17. Dit pad komt uit bij klinkerweg, tevens 13  
bij paddenstoel 21807/001. 

18.  Rechtdoor halfverhard pad in  
richting 18  (maar de route gaat niet 
helemaal naar dit knooppunt), richting 
Gaanderen (zie ANWBpaddenstoel).  
Ga aan de overzijde linksaf over het 
tweerichtingenfietspad.  

19. Bij een kleine parkeerplaats, waar de 
hoofdweg en fietspad naar links buigen, 
rechtsaf de halfverharde weg op, dit is  
de Abdijlaan (een bord verwijst naar de  
St Willibrords Abdij). Volg deze ruim 1 km. 
De naam wordt Kommendijk. De klinkerweg 
gaat langs de A18.  

20. Aan het einde links via tunnel, volg naar 18 .  

21. Bij 18 , Het Onland, richting 42  (maar de 
route gaat niet helemaal naar dit knooppunt). 

22. Volg de Rekhemseweg via het vrijliggende 
fietspad over de A18. Na 2 km rechtsaf bij de 
Badweg (we laten de knooppunten weer los) 
en meteen weer rechts de Vossenstraat in 
(wordt halfverhard fietspad). 

23.  Met bocht mee naar links, langs roodwitte 
slagboom. De Vossenstraat eindigt bij de met 
verkeerslichten beveiligde oversteek van de 
oostelijke randweg. 

24. Steek over en ga meteen linksaf over het 
fietspad. 

25. Blijf dit fietspad 1 km volgen, u komt langs 
volkstuinen, steekt Frans Halsweg over en 
voegt in op de Spoorstraat. 

26. Volg de Spoorstraat tot u uitkomt naast de 
spoorwegovergang bij de skatebaan. Ga even 
naar rechts, bij de fietsverkeerslichten naar 
links oversteken. U bent nu weer terug op het 
fietspad langs het station naar het beginpunt.

Horeca & Rustpunten
Bij routepunt 9 en 10 zijn Café 
De Kruisberg, de Stadsboerin en 
Lunchroom Buuls. Bij routepunt 14 
vindt u Theetuin ‘t Höfken en Taverne 
Edelweiss. Vlakbij knooppunt 13 
is in het koetshuis van Kasteel 
Slangenburg horeca gevestigd. 
Bij knooppunt 18 vindt u Herberg 
het Onland. In het centrum van 
Doetinchem (iets van de route) is 
diverse horeca te vinden, waaronder 
Wielercafé ‘Parijs is nog ver’.

Zoek op internet en www.rustpunten.
nu naar openingstijden en -perioden.
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Over Doortraproutes
Doortraproutes zijn comfortabele en leuke 
fiets rondjes van 20-25 km voor senioren. 
De routes zijn mooi en groen. Ze gaan 
zoveel mogelijk over ruime paden, rustige 
wegen, overzichtelijke kruispunten en 
kennen weinig obstakels.
Alle routes zijn gemaakt door vrijwilligers 
van de Fietsersbond. Om te checken of 
fietsers de Doortraproutes als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, hebben tientallen oudere 
fietsers de routes getest. Komt u toch een 
fout of probleem tegen? Mail dan naar 
doortraproute@fietsersbond.nl.

Meer Doortraproutes
U vindt alle Doortraproutes en  
meer informatie over het project op  
www.fietsersbond.nl/doortraproutes.

De routes op telefoon of GPS
Alle Doortraproutes zijn ook op uw  
telefoon te gebruiken, download hiervoor  
de Fietsersbond Routeplanner-app in de  
App Store of Google Play. Een GPX-
bestand voor uw GPS-apparaat vindt 
u op routeplanner.fietsersbond.nl, ga 
naar ‘voorgeplande routes’ en zoek op 
‘Doortraproute’.

Over de Fietsersbond
De Fietsersbond zet zich in voor veilig en 
comfortabel fietsen en levert daarmee een 
bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief 
Nederland én aan  fiets geluk voor iedereen! www.fietsersbond.nl


