
Doortraproute   Start: Turfhaven, parkeerplaats/camperplek 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt 

1. Fiets op het fietspad richting de loods. 

2. Einde fietspad rechtsaf en weg volgen. 

3. Bij het kruispunt rechtdoor, Kloosterstraat. 

4. Blijf rechtdoor fietsen, naam van de straat 
wordt Boekholtstraat. 

5. Einde weg rechtsaf. 

6. Op de volgende splitsing links aanhouden, 
volg 35  en de LF3. 

7. Bij 35  naar 01  via tunneltje onder  
provinciale weg. 

8. Bij 01  (bij wit horecapand) de dijk af  
naar 49  . 

9. Bij 49  rechtsaf richting 09  (maar de route 
gaat niet helemaal naar dit knooppunt). 

10. In Drempt (Achter-Drempt) eerste splitsing 
links, Zomerweg. 

11. Tweede weg rechtsaf (bij meubelwinkel  
Ars Longa), Molenweg. 

12. Einde weg links (we laten de knooppunten 
even los). 

13. Einde weg rechts, Roomstraat. 

14. Eerste weg rechts, Tellingstraat. Deze weg 
volgen naar knp 09.  

15. Bij knp 09 linksaf richting Hoog-Keppel en 
richting knp 06 (maar de route gaat niet 
helemaal naar dit knooppunt).  

16.  In Hoog-Keppel op pleintje rechtsaf volg 
wegwijzer naar Doesburg. 

17. Rechtdoor de doorgaande weg N317 
 oversteken en op de parallelweg  
linksaf . 

18. Na ongeveer 100 meter rechtsaf 
Jonker Emilweg. 

19. Deze weg volgen, over de Oude IJssel  
heen. Volg de knooppunten weer.  
Na ongeveer 1 km 29 . 

20. Bij 29  rechtsaf fietspad naar 37 . 

21. Bij het naderen van de bebouwing weg 
oversteken, en bij 37  richting 36  . 

22. Na de oversteek rechtsaf fietspad naar  
de weg volgen tot u aan uw linkerhand 
weer de Turfhaven ziet, het beginpunt  
van de route.

Bezienswaardigheden
Deze route start in de Hanzestad 
Doesburg, met een prachtige 
historische binnenstad. De toren  
van de Martinikerk is de hoogste van 
Gelderland. Je kunt de toren vrijwel 
de hele route zien. In Doesburg zijn 
vele monumenten, diverse musea 
en bijvoorbeeld (na routepunt 21) 
de vispassage. Op de route komt 
u door Drempt, waar u tegenover 
Wijnboerderij ‘t Heekenbroek een 
boswandeling kunt maken. Via Hoog-
Keppel fietst u terug naar Doesburg.

Opletpunten
Routepunt 8: 
Oversteek van 60 km-weg zomers  
vaak druk, wordt soms hard gereden.
Routepunt 17: 
Oversteek 80 km-weg,  
hier wordt hard gereden.
Routepunt 21: 
Oversteek doorgaande weg,  
hier wordt hard gereden.

Doesburg 20,9 km



Horeca & Rustpunten
In Doesburg zijn diverse horeca-
gelegen heden, waaronder Het Arsenaal 
met tuin. Noordwaarts langs de 
rivier vindt u horeca op Camping 
IJsselstrand. Na routepunt 14 is bij 
de wijnboerderij op mooie dagen een 
terras te vinden. Bij de golfclub in 
Hoog-Keppel is een restaurant, De 
Heeren van de Brasserie. Bij knooppunt 
29, iets van de route af, vindt u bij 
Camping Siebievierden een Rustpunt.

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


