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FIETSTOCHT FEESTCOMMISSIE ZIEUWENT 30 APRIL 2009 

48 km 

1. Start achterzijde parochiehuis 
2. rechts 
3. einde weg links, gelijk weer rechts (kleuterstraat) 
4. 1e pad links (rollaspad) 
5. bij splitsing links 
6. einde pad links (rouwhorsterdijk) 
7. 1e weg rechts (hellerweg) 
8. 1e pad links (otterpad) 
9. klinkerweg oversteken en otterpad blijven volgen bij  
10. na 300 rechts over brug 
11. einde pad links 
12. einde weg rechts 
13. voorrangskruising recht over (hemmelerdijk) 
14. 1e weg rechts (koolmansdijk) 
15. na 200m volg kalverbrookspad 
16. volg fietsroutebordje 28 
17. einde pad links (storckhorsterdijk) 
18. spoorwegovergang over 
19. t-splitsing rechtdoor 
20. 1e pad rechts (molenweg) 
21. 1e weg links (bellenbroeksdijk) 
22. 1e weg recht 
23. 1e weg links (avinkweg) 
24. splitsing rechts aanhouden 
25. einde weg rechtover (scheidingsweg)  
26. 1e weg links (zwolseweg) 
27. voorrangsweg rechtover!!!!voorzichtig met oversteken (zwolseweg) 
28. voorrangsweg rechtover!!! Weer voorzichtig oversteken, slecht zicht 

(zwolseweg) 
29. einde weg rechts (oude winterswijkseweg) 
30. brug over 
31. bij splitsing meddoseweg volgen 
32. 1e weg links (klaverdijk) 
33. 2e weg rechts (ticheloverweg) 
34. einde weg links (geen naambordje, Haak en Hoek ligt rechts)  
35. bij voorrangskruising rechts (vredenseweg) 



36. grensovergang "bundesrepubliek duitsland"over 
37. 1e weg rechts "zwillbrockervenn" 
38. einde verharding links 
39. pad rechtsaf blijven volgen 
40. pad rechtsaf blijven volgen (voor de liefhebbers uitkijktoren rechtdoor) 
41. splitsing links 
42. splitsing recht aanhouden 
43. splitsing links 
44. einde pad links (eibergseweg) 
45. 1e weg rechts (oostendorperdiek) 
46. in haakse bocht naar links, rechtdoor fietsen onverharde pad in 
47. einde pad rechts 
48. na gemeentebordje "oost gelre" 1e weg links (oosterholtweg) 
49. na brug rechts 
50. pauzeplaats (oosterholtweg 2a) (alleen op 30-4-2009) 
51. ga terug naar oosterholtweg 
52. rechtaf weg vervolgen 
53. bij voorrangsweg rechtover (gastenveldsedijk) 
54. einde weg links (grolseweg) 
55. over spoor 1e weg rechts (parallelweg) 
56. bij T-splitsing rechtdoor 
57. bebouwde kom lievelde 
58. einde weg rechts 
59. 1e weg links (papenweg) 
60. splitsing links aanhouden (de stegge) 
61. bij kruising/splitsing rechts aanhouden (nieuwendijk) 
62. na beekje rechts (voshuttendijk) 
63. einde weg links 
64. 1e weg rechts (vondermansdijk) 
65. t-splitsing link aanhouden 
66. einde weg rechts 
67. 2e weg links (roldersweg) 
68. 1e weg rechts (roldersweg) 
69. fietspad rolderspad volgen 
70. bij splitsing links 
71. 1e weg rechts (kleuterstraat) 
72. 1e weg links, direct weer rechts (pastoor zanderinkstraat) 
73. eindpunt Parochiehuis 


