
Doortraproute   Start: Hotel Loco in Lievelde,  
Lievelderweg 118, 7137 MX Lievelde 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt 

1. Met de rug naar het hotel, steek de weg  
over en ga de Papenweg in. Deze gaat over  
in de Stegge. 

2. Na ongeveer 300 meter op de Stegge,  
rechtsaf de Koolmansdijk op.  
Deze weg 2.3 km volgen. 

3. De Koolmansdijk gaat over in een  
halfverhard pad. Op het halfverharde pad 
eerste pad linksaf: Pompstationsdijk.  
U bevindt zich nu op een van de Kerkepaden 
van kerkdorp Zieuwent.  

4. Na oversteek met weg . Rechtdoor naar 26 , 
naam wordt Hemmelepad. U fietst nu langs  
de Baakse Beek.  

5. Bij 26  richting 25  (daar gaat de route  
niet helemaal naar toe). Blijf pad volgen,  
op splitsing rechts.  

6. Blijf het pad langs de beek volgen.  
Volg het pad over een steil bruggetje 
(afstappen) over de beek. 

7. Einde pad rechtsaf naar de Kunnerij. 

8. Bij kruising rechtsaf Oude Maat, richting 
‘Rustpunt’.  

9. Einde weg linksaf bij ANWB-paddenstoel 
21787/001 (dit is de Zegendijk, straatnaam-
bordje ontbreekt). 

10. Eerste weg rechtsaf bij ANWB-paddenstoel 
21862/001 de Grensweg op.  

11. Blijf deze weg volgen, bij kruising  
met houten kruis, rechtdoor .  
Naam van de weg wordt Hemmeledijk. 

12. Linksaf, u bevindt zich weer op de 
Grensweg. Blijf de weg volgen over de 
spoorwegovergang.  

13. Vervolg Grensweg en ga na 2.2 km rechts 
naar het halfverharde pad, Haardijk.  

14. Einde Haardijk linksaf de verharde weg op. 
(Dit is de Droebertweg, straatnaambordje 
ontbreekt).  

15. Deze weg volgen, gaat na de kruising  
over in eerst Scheidingsweg en dan in  
Oude Papendijk. Blijf deze weg volgen  
tot Y-splitsing met Slatmansweg.  
Ga daar rechtsaf. 

16. Steek de Lievelderweg/Lichtenvoordseweg 
over . Vervolg de Slatmansweg. 

17. Na ongeveer 400 meter, rechtsaf  
Trampad op. Volg 1.3 km het Trampad  
en volg 32 . Het fietspad is een klein stuk 
erg smal. 

Bezienswaardigheden
Deze route door de Achterhoekse 
gemeente Oost-Gelre is heel 
gevarieerd. Over kerkepaden en 
B-wegen, met verhoogde essen, 
stukken bos, slingerende beken en 
zelfs een orchideeënveld. Op de route 
zijn een schuilhut/krakerswoning en 
een onderduikershut te bezichtigen. 
Namen zoals Papenweg, Belegh van 
Groll en Engelse Schans verwijzen 
naar 1627, het jaar dat Groenlo werd 
heroverd op de Spanjaarden.

Opletpunten
Routepunt 4: 
Oversteek weg. Het pad loopt wat op,  
op de weg wordt soms hard gereden  
en aan de overkant moet u om een 
hekje heen.
Routepunt 11: 
Oversteek weg. Hier wordt soms  
hard gereden.
Routepunt 16: 
Oversteek van drukke doorgaande weg.

Lievelde 22,4 km



18. Bij 32 , voor de spoorwegovergang  
linksaf het fietspad op (Gasteveldsdijk).  
Dit pad gaat onder viaduct door.  

19. Volg de Gasteveldsdijk na kruising met 
Grolsedijk. Het is nu verharde weg.  

20. Na Ekoboerderij Arink rechtsaf 
Scheidingsweg (halfverharde weg)  
en vervolgens na 350 meter rechtsaf  
’n Onderholt op.  

21. Na 1.6 km bij de T-splitsing scherp links 
naar Grolsedijk en steek het spoor over en 
dan meteen rechts de Parallelweg op.  

22. Parallelweg volgen, onder viaduct  
door, tot aan zijstraat Kloosterstraat;  
dan rechtsaf.  

23. Vlak voor het spoor linksaf naar 
Kol’nboerpad. Rechtdoor blijven fietsen, 
naam wordt Stationsstraat. En u komt  
weer bij het beginpunt: Hotel Loco.

Horeca & Rustpunten
In Lievelde zijn diverse horecagelegen-
heden, waaronder Loco, bij het start punt. 
Even verderop op de route bevindt 
zich Rustpunt Old Ikink. Bij routepunt 
8 is Rustpunt KoffieSköpke Olde Maot. 
Ekoboerderij Arink (routepunt 20)  
heeft een kaasmakerij en een melktap. 
Een stuk van de route af ligt Herberg 
Erve Kots.

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


