
Doortraproute   Start: 90  bij Matenpoort ter hoogte  
van de fietsbrug naar Lepelaarweg  
(Alternatieve start i.v.m. makkelijk  
parkeren: Violierenplein bij Winkelcentrum  
De Eglantier (achter kerk De Drie Ranken). 
Neem fietspad rechts van “De Stolp”  
en na houten brug linksaf naar 95 ) 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt

1. Start bij 90  en fiets naar 95 .  

2. Bij 95  naar 94 .   

3. Bij 94  naar 91 .  

4. Bij 91  richting 76  – maar de route gaat 
niet helemaal naar dit knooppunt.  

5. Eerste weg rechtsaf. 

6. Tweede weg rechtsaf, Welvaartsdwarsweg.  

7. Einde weg linksaf, De Welvaart.  

8. Einde weg rechtsaf, Scherpenberg.  

9. Voor de brug over het kanaal scherpe  
bocht linksaf, volg 52 .  

10. Bij 52  rechtsaf brug over en rechtsaf 
richting 51  – maar de route gaat niet 
helemaal naar dit knooppunt. Lemen 
fietspad.   

Bezienswaardigheden
Even ten zuiden van Apeldoorn ligt 
het Beekbergerwoud. Sinds 2006 
is Natuurmonumenten volop bezig 
de natuur te herstellen. Het is een 
gevarieerd gebied waar zeldzame 
planten groeien en je heerlijk kunt 
wandelen.

De route Apeldoorn-Zuid is erg 
mooi met veel afwisseling. Brede 
fietspaden worden afgewisseld met 
een aantrekkelijke route. Voor wie met 
de fietsendrager komt, ook hier is aan 
gedacht. Steeds meer leuke routes 
komen zo binnen handbereik.

Mooi en veilig is de aanwinst van  
het fietspad langs de Elsbosweg.  
De route is breed genoeg om 
bijvoorbeeld ook met een bakfiets, 
driewieler of vierwieler te fietsen. 
Bezoekt ook onderweg het kanaal  
bij Oosterhuizen. Zo brengt een 
omgeving die je dénkt te kennen,  
toch misschien nog bijzondere 
verrassingen met zich mee.

Opletpunten
Routepunt 1: 
Van 90  naar 95 . Na tunnel schuin 
oversteken naar fietspad, let op achter
opkomend verkeer. 
Routepunt 2: 
Van 95  naar 94 . Pas op met over steken 
op de kruising net na het knooppunt bordje: 
struiken die het uitzicht belemmeren.
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11. Bij houten brug over spreng (watertje),  
niet richting 51 , maar rechtdoor lemen 
fietspad volgen.  

12. Bij kruising met een asfaltweg linksaf, wordt 
klinkerweg langs camping De Bosgraaf.  

13. Bij het eerste fietspad rechtsaf.  

14. Einde fietspad linksaf, asfaltweg.  

15. Tweede weg rechtsaf, Het Zand.  

16. Einde weg linksaf, Veendijk.  

17. Einde weg rechtsaf, Het Pompje/Molenberg.  

18. Volg 93 .  

19. Bij 93  naar 94 .  

20. Bij 94  naar 90  en u bent weer bij het 
startpunt.

Horeca & Rustpunten
Winkelcentrum De Eglantier is één 
van de grootste wijkwinkelcentra 
in Apeldoorn en hét winkelhart 
van de wijk De Maten. Vanuit het 
winkelhart fietst u zo het groen in 
en langs de camping De Bosgraaf. 
Deze gemoedelijke familiecamping 
is te vinden middenin een bosrijk 
natuurgebied.

Tussen KNP 95 en 94 treft u een 
rustpunt aan op de Traandijk. Of wat 
te denken van De Nieuwe Ruys bij 
KNP 94 op de heen- of terugweg? 
Bij KNP 52 kunt u binnenwandelen 
bij bistro De Bron. Of Huize Bloem 
bij KNP93 rechtdoor tot voor de 
spoorwegovergang, links van de 
weg aandoen. Kortom genoeg mooie 
afstapmomenten om te genieten van 
een heerlijke fietstocht.

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 
nummer in de routebeschrijving.

11-18

94

9493

95 91

90

524-10

90



Bron: Kadaster

LEGENDA 
DOORTRAPROUTE

 Start: 90  bij 
Matenpoort ter  
hoogte van de 
fietsbrug naar 
Lepelaarweg

 Bankje

 Horeca/Rustpunt

..  Fietsknooppunt

 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


