
Doortraproute
  Start: Fontanusplein, bij het bord van 

fietsknooppunt 14 voor het gemeentehuis. 
Let op: Elke woensdagochtend is er  
tot 14.00 uur markt op het Fontanusplein.  
U kunt dan het beste starten bij Stroud, 
Brinkstraat 91, en verder gaan bij 2. 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt

1. Fiets richting 20  (niet helemaal naar  
dit knooppunt), na het politiebureau  
linksaf (Kelnarijstraat) en rechtsaf de 
Brinkstraat in. 

2. Volg de Brinkstraat, steek de Harderwijker
straat over  en ga rechtdoor de  
Lariksstraat in. Volg deze weg (heeft een  
paar bochten naar rechts). 

3. Op de kruising met de Postweg linksaf  
en direct daarna weer linksaf (weg blijft 
Postweg heten). Volg de Postweg naar 48 . 

4. Bij 48  rechtsaf naar 56 . 

5. Bij 56  rechtsaf naar 52 . 

6. Steek bij 52  de Garderenseweg over   
en ga rechtdoor in de richting van 68 .  
U volgt ongeveer 1,3 km het slingerende 
verharde fietspad tot het bord  
Krachtighuizen bij ANWB-paddenstoel 
25327/001 en gaat daar linksaf (nog steeds  
in de richting van 68 ). 
 

7. Na ruim 800 m komt u met een T-splitsing 
uit op de Oude Garderenseweg. Ga daar 
linksaf het verharde fietspad op (de 
knooppuntenroute gaat hier rechtsaf). 

8. Bij de kruising met de Arnhemse Karweg 
(na 1,6 km), rechtsaf. Volg de knooppunten-
route naar 91 . 

9. Bij 91  rechtdoor richting van 57  (maar  
de route gaat niet helemaal naar dit 
knooppunt). Ga na 600 m bij de splitsing 
met ANWB-paddenstoel 25320 rechtsaf  
naar de Traa, een voor autoverkeer 
doodlopende weg (de knooppuntenroute 
gaat hier schuin naar links). Na ruim 
200 meter schuin rechts fietspad volgen 
(Boeschoterweg). 

10. Volg 2,5 km het fietspad langs  
de Boeschoter weg. Einde weg (in 
Veenhuizerveld) rechtsaf naar de 
Veenhuizerveldweg. 

11. Ga verder in de richting van 06 , steek  
in de buurtschap Huinen bij de rotonde  
de Voorthuizerstraat over en ga rechtdoor 
naar de Veldwijkweg.  

12. Ga kort daarna aan het eind ervan rechtsaf 
(naam blijft Veldwijkweg), nog steeds 
richting 06  (maar niet helemaal naar  
dit knooppunt), en ga op het eind ervan 
linksaf naar de Beulekampersteeg.  

Bezienswaardigheden
Via een schitterende toegang rijdt u het  
Putter Bosch in. Via een mooie en slingerende 
route gaat u naar Veenhuizerveld en Huinen, 
door het bos en langs de heide velden bij 
Krachtighuizen en de Grote Ark. Via een 
boerenlandschap fietst u langs de oude 
korenmolen ’t Hert terug naar het centrum  
van Putten met monumenten en winkels.

Opletpunten
Routepunt 2: 
Er is de mogelijkheid halverwege de 
oversteek te wachten, maar het kan  
hier druk zijn met auto- en fietsverkeer. 
U kunt eventueel afstappen en 
oversteken via het zebrapad.
Routepunt 6: 
Ondanks de snelheidslimiet van 60 km 
wordt hier vaak hard gereden.
Routepunt 12: 
Op de Beulekampersteeg wordt soms 
hard gereden, houd hier rekening mee 
bij het oversteken. 
Routepunt 16: 
Bij knp 68 is een onoverzichtelijke 
kruising door een heg die het zicht 
beperkt. Advies: stop voor de oversteek.
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13. Ga de eerste weg rechts, de 
Huinerschoolweg. 

14. Ga de tweede weg links, de Knapzaksteeg 
(het bord ‘doodlopende weg’ geldt niet 
voor fietsers). 

15. Ga na 600 m rechtsaf het fietspad in 
(Huinerkerkpad). U volgt de route naar 68 . 

16. Bij 68   ga richting 19  (maar niet 
helemaal naar dit knooppunt). U komt via 
de Halvinkhuizerweg de bebouwde kom 
van Putten binnen.  

17. Ga bij de rotonde rechtdoor (blijft 
Halvinkhuizerweg). Hier laten we de 
knooppunten los. 

18. Ga bij de molen rechtdoor, de Molenstraat 
in en rijdt door tot Fontanusplein ( 14  en 
het beginpunt).

Horeca & Rustpunten
In het centrum van Putten is veel 
horeca. Vlakbij routepunt 6 ligt 
Landgoed Schovenhorst met een 
brasserie, terras, museum en 
arboretum. Een stukje verderop, 
in Krachtighuizen, komt u langs 
restaurant Het Smulhuisje. Als u bij 
routepunt 14 rechts gaat, dan komt u 
bij Landwinkel ‘De Vrolijke Geit’)

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


