
Doortraproute   Start: P en R Zuid station Nijkerk,  
Hassemanpad 4, 3862 WT Nijkerk.  
Dat is aan de achterkant van het station  
bij de atletiekvereniging. 
Rijrichting:  (met de klok mee) 

..  = Fietsknooppunt 

1. Komend vanaf de parkeerplaats linksaf en 
direct weer rechts, u fietst nu op de 
Nachtegaalsteeg. 

2. Op T-splitsing linksaf, richting voetbal-
vereniging. Fiets het schelpenpad op. 

3. Rechtsaf, Bloemendaalseweg.  
Deze weg volgen tot de kruising met de 
Deuverdenseweg 02 . 

4. Rechtdoor (niet de doorgaande weg),  
fietspad naast onverharde weg richting 27  
(maar de route gaat daar niet helemaal  
naar toe). 

5. Volg de slingerweg langs de boerderijen,  
houd bij de Y-splitsing rechts. Weg blijft  
Donkeresteeg.  

6. Bij ANWB-paddenstoel (nummer 21693), 
rechtsaf Hogesteeg. 

7. Na 1 km rechtsaf Goorsteeg. 

8. Schuin links naar Bussenweg. 

9. Bij 04  rechts aanhouden, Beulekampersteeg. 

Bezienswaardigheden
De historische plaats Nijkerk wordt 
omgeven door diverse buurtschappen 
en landgoederen. Wist u al van het 
bestaan van Hell, Kruishaar, ’t Woud, 
Appel en Slichtenhorst. Deze mooie 
plekken doet u allemaal aan op deze 
route. Het buurtschap Hell bestond 
bijvoorbeeld in 1840 uit 38 huizen 
met 325 inwoners. De lokale spoorlijn 
het kippenlijntje passeerde Appel tot 
1937. Appel is in 2019 uitgeroepen 
tot mooiste plaats van Gelderland. Als 
u meer kilometers wilt Doortrappen 
sluit deze route eventueel mooi aan 
op de Doortraproute Putten.

Nijkerk 22 km

Opletpunten
Routepunt 19: 
Oversteek provinciale weg.

10. Bij ANWB-paddenstoel 20025/001 linksaf 
naar Pasdijk. 

11. Op kruising rechtsaf Achterridderweg.  

12. Bij Y-splitsing schuin links naar Ridderwal. 

13. Na 1, 5 km bij de Y-splitsing schuin  
rechts Nieuwe Voorthuizerweg. 

14. Op Y-splitsing schuin links 
Schoenlapperweg. 

15. Na 800 meter rechts ’t Woud. 

16. Einde weg rechts Woudweg. 

17. Bij ANWB-paddenstoel 20784A/001  
schuin rechts naar Appelsestraat. 

18. Op Y-splitsing, rechts aanhouden,  
naam wordt Kamersteeg. 

19. Einde weg oversteek N301 linksaf.  

20. Eerste weg rechts Peerweg. 

21. Eerste weg rechts, Koperweg. 

22. Einde weg rechtsaf, Vossenweg. 

23. Einde weg, rechtsaf Blokhuizersteeg. 

24. Na ongeveer 1,5 km, einde weg linksaf, 
Slichtenhorsterweg.



25. Na ongeveer een km rechtsaf Chopinlaan. 

26. Op de rotonde, eerste afslag fietspad langs 
Barneveldseweg, N301. 

27. Bij de volgende rotonde tweede afslag  
Oude Barneveldseweg, de bebouwde kom 
van Nijkerk in. 

28. Na ongeveer 250 meter rechtsaf naam  
blijft Oude Barneveldseweg. 

29. Na bijna een kilometer rechtsaf, 
Hassemanpad en u komt weer bij startpunt.

Horeca & Rustpunten
Deze route is zeer geschikt voor 
picknick liefhebbers! Onderweg komt 
u diverse mooie houten bankjes tegen. 
Ongeveer op tweederde van de route 
bij routepunt 17 fietst u in het kleine 
buurtschap Appel langs camping 
en Landwinkel De Maaneschijn. Op 
routepunt 27 fietst u lang grand café 
Moeke. Net buiten de Doortraproute 
is aan het einde/begin van de route 
’t Koetshuis te vinden. Om u route te 
eindigen of te beginnen.

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


