
Fietsroute Feestcommissie 40 kilometer 

�  Dorpsstraat richting Lichtenvoorde 

�  Einde Dorpsstraat,fietspad op richting Lichtenvoorde 

�  Eerste weg links af Roldersweg op 

�  Eind van de weg rechts af Rouwhorsterdijk op 

�  Eerste weg links af Vondermansdijk op 

�  Bij splitsing rechts aanhouden 

�  Eind van de weg links af Boschlaan op 

�  Na 30 meter rechts af Voshutterdijk op 

�  Eind van de weglinks af Nieuwendijk op,harde weg volgen 

�  Eind van de weg rechts af De Stegge op 

�  Na ongeveer 50 meter links af fietspad Smallendijk op 

�  Einde fietspad links af Kloezendijk op 

�  Einde van de weg links af fietspad Lievelderweg 

�  In Lievelde rechts af Bergstraat in en bij splitsing rechts aanhouden 

�  Buiten de bebouwde com links af Kloosterstraat in 

�  Bij splitsing links af Brakerweg 

�  Bij kruising recht door Brakerweg volgen 

�  Na 100 meter rechts en meteen links Trambaan op tot einde 

�  Einde Trambaan links af oude Aaltenseweg richting Groenlo 

�  Einde weg rechts af richting Groenlo Eibergen 

�  Bij Marianum rechts af Groeneweg 

�  Einde weg rechts af en bocht links aanhouden 

�  Voor NEDAP links af parallelweg op 



�  Bij WELGRO links fietspad op 

�  Recht door Laantje van Lasonder volgen 

�  Vervolgens  links af Malielaan op 

�  Bij splitsing rechts aanhouden ,Maliebaan volgen 

�  Aan het eind oversteken(Nieuwestraat) fietspad op 

�  Na 100 meter rechts af fietspad volgen 

�  Bij muurtje Wilhelmina rechts af fietspad volgen 

�  Na de"Raveley" rechts af fietspad op 

�  Einde fietspad Den Koen rechts af. 

�  Na bord einde Groenlo rechts af Richting Borculo Deventer kunstweg 

op 

�  Eerste weg links af Avesterweg 

�  Aan het eind van de weg bij T splitsing links af Avesterweg volgen 

�  Een eidje verder rechts af Fietspad Auste pad op 

�  Bij splitsing links aanhouden richting Borculo 

�  Aan het eind van het pad links af slaan 

�  Aan het eind van de meenweg rechts af Horsterweg op 

�  Op kruising Links af Eibergseweg op 

�  Op splitsing rechts aanhouden Borculo Lochem 

�  Einde weg rechts af Zwarte weg op 

�  Eeste weg links af Waterdijk op 

�  Op de kruising rechts af Heelweg op 

�  Tweede weg links af Kooiveldlaan op 

�  Aan het eind brug over 

�  Links af fietspad De Slinge op 



�  Einde pad Links af brug over 

�  Rechts af fietspad De Slinge weer op 

�  Einde fietspad rechts af brug over 

�  Achter de brug links af pad op Goormanslatweg 

�  Eind pad links af fietspad Slinge volgen(slingeroute) 

�  PAUZE na 300 meter links bij boerderij Dwarsdijk 4a 

�  Einde pad rechts de rotonde over 

�  Achter de rotonde rechts af parallelweg op 

�  Eerste weg links af Kempersweg op 

�  Eerste weg links af fietspad op Veenweg 

�  Zieuwentseweg oversteken ,Veenweg volgen 

�  Einde pad rechts aanhouden 

�  Rechts af Grensweg op 

�  Hemmeledijk op 

�  Eerste weg links Koolmansdijk op 

�  Rechts af Pompstationdijk op 

�  Eind van het pad Boschlaan oversteken 

�  Hemmelepad op 

�  Maatweg oversteken Hemmelepad volgen 

�  Brug over links af slaan 

�  Ottersweg oversteken,Otterpad volgen 

�  Einde pad rechts af Hellerweg op 

�  Einde weg links af Rouwhorsterdijk oversteken en rechts Rollaspad in 

�  Bij de splitsing rechts aanhouden 

�  Fietspad volgen tot de kerk 



�  Rechts af hier bent u bij het eindpunt Rest.Witte Paard. 

 

 

 

 

 


