
Doortraproute   Start: Plechelmusplein, Oldenzaal, bij 64  
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt

1. Fiets vanaf de basiliek richting stadhuis  
(zie zwarte wegwijzer) om de parkeerplaats 
heen en neem de tweede weg rechts,  
voor de Hofkerk: Hofmeijerstraat. 

2. Einde Hofmeijerstraat: steek de weg 
(Bleekstraat/Prossinkhof) over en sla linksaf. 

 Drukke weg.  
Tip: eventueel kunt u kiezen om te voet over  
te steken bij de zebra met verkeerslichten. 

3. Neem meteen eerste weg rechts en  
sla dan weer de eerste straat rechtsaf: 
Scholtenhoeklaan. 

4. Einde weg, sla rechtsaf (Scholte Grevinkhoflaan). 

5. Einde weg, sla linksaf (Emmastraat). 

6. Eerste weg linksaf (Haerstraat). 

7. In bocht naar Kalheupinklaan gaat u  
rechtdoor (Haerstraat). 

8. Bij driesprong rechtsaf (Koppelboerweg). 

9. Hou bij splitsing rechts aan (blijf op asfalt) 
(Koppelboerweg). 

10. Steek de spoorovergang over en sla linksaf 
(Harinkweg). Dit wordt een klimmetje met een 
halfverharde weg.

11. Bij hek met paddenstoel (nr. 66405/001),  
sla rechtsaf (Harinkweg, wordt later 
Haermansweg). 

12. Bij T-kruising met kruis en bankje, ga 
rechtdoor (dit is ook de Haermansweg!). 

13. Haermansweg gaat over in een half-
verharde weg. Vervolg deze weg rechtdoor. 

14. Einde weg rechtsaf (Postweg). 

15. Einde weg, steek de Lossersestraat over.  

16. Sla linksaf en direct rechtsaf:  
volg de route naar 30 .  

 Kruising bij verlaten bedrijventerrein 
(eerste kruising na de verkeerslichten), 
autoverkeer is hier soms niet bedacht op 
fietsers. 

17. Bij 30  linksaf naar 95 . 

18. Bij 95  rechtdoor naar 94 . 

19. Bij 94  rechtdoor naar 91 .  

 Oversteek van 80km-weg. 

20. Bij 91  naar 92 . 

21. Bij 92  naar 37 . 

22. Bij 37  naar 36 . 

23. Bij 36  naar 64 . En u bent weer op het 
startpunt Plechelmusplein.

Bezienswaardigheden
Start en finish is bij de  
Sint-Plechelmus basiliek.  
De route gaat door het gebied 
‘Boerskotten’, aan de rand van het 
Twents stuwgebied, via een lichte 
heuvel en afdaling. Vervolgens gaat 
het verder via de Pannekoekenplas 
naar Het Hulsbeek. Via mooie 
fietspaden aan de rand van de 
bebouwde kom fietst u terug naar  
het centrum.

Opletpunten
Bij routepunt 2:
Linksaf op drukke weg.  
Tip: eventueel kunt u kiezen om  
te voet over te steken bij de zebra  
met verkeerslichten.
Bij routepunt 16:
Bij routepunt 16: Kruising bij verlaten 
bedrijventerrein, autoverkeer is hier 
soms niet bedacht op fietsers.
Bij routepunt 19:
Oversteek 80km-weg.  
Tip: neem de tijd.

Oldenzaal 23,5 km



Horeca & Rustpunten
Aan of nabij de route zijn Rustpunten. 
In het centrum van Oldenzaal is horeca.

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.
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1-2 Hier wijken we af van de fiets-
knooppunten. Dit verwijst naar het 
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Bron: Kadaster

LEGENDA DOORTRAPROUTE

 Start: Plechelmusplein, 
Oldenzaal, bij 64

 Bankje
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 Opletpunt, lees vóóraf 
de routebeschrijving



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


