
Samen op weg
Scootmobiel 
Routeboek 2020

S T I CH T IN G G EHAN D I C AP T EN R A AD D O E SBURG E .O.

MET PAUZE- EN UITKIJKTIPS



Vrijheid om er op uit te gaan
De Stichting Gehandicapten Raad 
 Doesburg (SGRD) bestaat dit jaar precies 
20 jaar. Van harte gefeliciteerd met deze 
mijlpaal! Een mooie prestatie die gevierd 
wordt met de uitgave van dit prachtige 
nieuwe routeboek ‘Samen op weg’. 

Wat is er in die 20 jaar veel veranderd 
voor mensen die minder mobiel zijn!  De 
techniek is verder ontwikkeld. Hulpmid-
delen zijn steeds meer voor handen voor 
mensen die niet aan huis gekluisterd willen 
zijn door hun handicap. Op vele vlakken is 
er natuurlijk ook nog veel te winnen, maar 
de SGRD denkt geweldig mee. Wij zijn in 
Doesburg blij met deze betrokken gehan-
dicaptenraad!

Vrijheid blijheid
Dit nieuwe routeboek biedt mensen in 
een scootmobiel of met een rolstoel- of 
driewielfiets meer vrijheid. Vrijheid om er 
op uit te gaan en te genieten van de natuur 
en van alles wat het prachtige Doesburg 
en haar omgeving te bieden heeft. Alleen 
of samen met vrienden of familie. De tijd 
dat een scootmobiel alleen werd ingezet 
als boodschappenkarretje ligt daarmee 
ver achter ons. Dat dit gewaardeerd wordt 
door de gebruikers van deze hulpmidde-
len blijkt uit de enorme vraag naar meer 
routes. En die zijn er nu!

Geniet van het moois uit de omgeving. 
Ga er lekker op uit! Alleen of samen met 
uw dierbaren en geniet van al het moois 
om u heen.

Burgemeester  
Loes van der Meijs – van de Laar



Het SGRD Routeboek 2020
Voor u ligt het routeboek “Samen op weg” 
dat u wordt aangeboden door de SGRD. 
De reden dat wij dit hebben samen
gesteld is omdat wij steeds meer vragen 
krijgen om meer scootmobieltochten te 
organiseren, wat voor ons om diverse 
redenen helaas niet mogelijk is.

Voordat u tochten gaat rijden
Voordat u een van de routes gaat rijden uit 
dit routeboek willen we u graag nog een 
paar dingen meegeven.

• Zorg ervoor dat uw accu’s volledig zijn 
opgeladen.

• Neem op een langere tocht uw acculader 
mee.

• Zorg ervoor dat uw banden goed op 
spanning zijn.

• Zet het telefoonnummer van de WMO 
hulpmiddelen leverancier in uw mobiele 
telefoon of agenda.

• Neem op een warme dag een fles water 
mee.

• Vergeet, indien nodig, uw medicijnen niet.

Wij hebben het jaar 2020 gekozen om dit 
boek uit te geven, gezien het feit dat de 
Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. 
dit jaar haar twintigjarig bestaan viert. De 
SGRD is zeker van plan om haar activiteiten 
nog heel lang voort te zetten en we hopen 
dat wij u nog lang van dienst kunnen zijn.

Tijdens het rijden
U bent onderweg volledig verantwoorde-
lijk voor uw eigen veiligheid. De SGRD kan 
op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden voor ongevallen, schades of welke 
andere zaken dan ook.

Eventuele gelden voor bijvoorbeeld 
overtochten op veerponten dient u zelf 
te betalen, ook hiervoor draagt de SGRD 
geen verantwoordelijkheid. Consumpties, 
 versnaperingen e.d. onderweg zijn ook 
geheel voor eigen rekening.

Na het rijden
Heeft u genoten van de tocht horen wij 
dat graag. Heeft u suggesties, dan geldt 
hetzelfde. 

Eventuele aanvullende tochten 
kunt u t.z.t. vinden op onze website 
 gehandicaptenraaddoesburg.org

Wij willen ZonMw bedanken, die door onze 
subsidieaanvraag te honoreren dit mooie 
boekje mogelijk heeft gemaakt.

S T I CH T I N G G EH A N D I C A P T EN R A A D D O E SB U R G E .O.
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1 Korte Keppelroute
Lengte 13 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
zuidwestwaarts

 1  na 383 m bij het kruispunt linksaf naar 
het fietspad

 2  na 2,1 km bij de zijstraat rechtdoor, 
naam wordt De Koppel

 3  na 404 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt fietspad

 4  na 1,2 km bij de zijstraat schuin rechts, 
naam blijft fietspad

 5  na 313 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Beemsterweg

 6  na 901 m bij de zijstraat linksaf naar het 
fietspad

 7  na 930 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de IJsselweg

 8  na 965 m op de kruising rechtdoor naar 
de Jonker Emilweg

 9  na 571 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Rijksweg

 10  na 2,7 km bij de zijstraat linksaf naar 
het fietspad

 11  na 284 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Den Helder

 12  na 229 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Magnolialaan

 13  na 342 m bij de Y-splitsing linksaf naar 
de Goudenregenstraat

 14  na 372 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Koppelweg

 15  na 188 m bij de Y-splitsing schuin links, 
naam blijft Koppelweg

 16  na 509 m bij het kruispunt rechtsaf naar 
de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 134 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving
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2 De Gouden Leeuw route
Lengte 20 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
zuidwestwaarts de ophaalbrug over

 1  na 383 m bij het kruispunt linksaf naar 
het fietspad

 2  na 2,1 km bij de zijstraat rechtdoor, 
naam wordt De Koppel

 3  na 404 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt fietspad

 4  na 1,2 km bij de zijstraat schuin rechts, 
naam blijft fietspad

 5  na 313 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Beemsterweg

 6  na 901 m bij de zijstraat linksaf naar het 
fietspad

 7  na 930 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de IJsselweg

 8  na 965 m op de kruising rechtsaf naar 
het fietspad

 9  na 2,1 km bij het kruispunt linksaf naar 
de Wehlsedijk; na 68 m bij het einde recht-
door, naam wordt Dorpsstraat

 10  na 377 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Rijksweg

 11  na 49 m bij het kruispunt rechtsaf naar 
de Oude Zutphenseweg 

 Kijk uit met oversteken! 
 Hier komt u bij zorghotel “De Gouden  

Leeuw”, een mooie locatie voor een 
 eventuele tussenstop.

 12  na 2,0 km op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Tolstraat

 13  na 873 m bij de zijstraat linksaf naar de 
Roomstraat

 14  na 638 m bij de zijstraat schuin links 
naar de Tellingstraat

 15  na 1,8 km bij de zijstraat rechtdoor, 
naam wordt Kerkstraat

 16  na 1,7 km na de oversteek rechtsaf naar 
de Rijksweg

 17  na 655 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt de Drempter Dijk

 18  na 596 m bij de rotonde rechtdoor, 
naam wordt Kraakselaan

 19  na 830 m bij het kruispunt rechtsaf, 
naam wordt Rooseveltsingel

 20  na 382 m bij de zijstraat rechtdoor, 
naam wordt Mauritsveld; na 5 m bij de 
zijstraat rechtdoor, naam wordt Ooipoort

 21  na 119 m op de kruising linksaf naar 
de Barend Ubbinkweg; na 100 m bij het 
kruispunt schuin links, naam blijft Barend 
Ubbinkweg

 Eind  Kom na 162 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving
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3 Loil route
Lengte 21 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
zuidwestwaarts de ophaalbrug over

 1  Na 380 m bij het kruispunt rechtdoor, 
naam wordt Didamseweg

 2  Na 375 m voor het kruispunt schuin 
rechts naar de Angerloseweg

 3  Na 670 m links de weg oversteken naar 
het fietspad

 4  Na 150 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Breedestraat en het tunneltje door

 5  Na 120 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Doesburgseweg

 6  Na 230 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Mariendaalseweg

 7  Na 20 m bij de zijstraat linksaf naar de 
Didamseweg

 8  Na 1,7 km op de kruising rechtdoor naar 
het fietspad van de Ganzepoelweg

 9  Na 1,2 km bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Doesburgseweg

 10  Na 550 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Bosslagstraat; 

 Kijk hier goed uit bij het oversteken

 11  Na 1,8 km op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Rosmulderweg

 12  Na 300 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Wehlseweg

 13  Na 150 m kruising Kloosterstraat;  
 “Lara Café-Restaurant” kan een mooi 

rustpunt zijn

 14  Na 590 m bij de rotonde via het 
fietspad naar de overzijde van de 
 Doetinchemseweg en ga hier linksaf;  

 Kijk goed uit met oversteken!

 15  Na 780 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Kempsestraat; 

 Kijk hier goed uit met oversteken

 16  Na 900 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Wardsestraat

 17  Na 725 m op de kruising linksaf naar de 
Nieuwe Kerkweg

 18  Na 750 m op de kruising linksaf naar de 
Mgr Hendriksenstraat

 19  Na 820 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
de Kleefslagsestraat

 20  Na 1,1 km bij het einde rechtdoor, 
naam wordt Pieriksestraat

 21  Na 1,2 km op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Bevermeerseweg

 22  Na 1,7 km bij de rotonde rechtsaf naar 
de Ganzepoelweg richting viaduct

 23  Na 430 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Broekhuizerweg 

 24  Na 80 m bij de zijstraat rechtsaf naar de 
Parallelweg

 25  Na 1,2 km op de kruising linksaf naar 
Den Helder

 26  Na 340 m bij de Y-splitsing linksaf naar 
de Goudenregenstraat

 27  Na 370 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Koppelweg

 28  Houd na 190 m bij de Y-splitsing links 
aan, naam blijft Koppelweg

 29  Na 240 m bij de T-splitsing linksaf, 
naam blijft Koppelweg

 30  Na 510 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 130 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving
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4 ’t Heekenbroek  route
Lengte 21 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
noordoostwaarts op de Barend Ubbinkweg

 1  na 160 m op de kruising rechtsaf naar de 
Ooipoort

 2  na 125 m ruime bocht naar links, naam 
wordt Rooseveltsingel

 3  na 380 m op de kruising rechtsaf fiets-
pad op naar de Kraakselaan

 4  na 99 m bij het kruispunt links overste-
ken naar Loddero

 5  na 305 m op de kruising rechtsaf naar de 
Van Brakellaan

 6  na 95 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar de Van Middachtenweg

 7  na 150 m bij het tunneltje rechtdoor, 
naam wordt Panovenweg

 8  na 35 m bij de T-splitsing linksaf, naam 
blijft Panovenweg

 9  na 185 m bij de zijstraat schuin rechts 
naar het fietspad

 10  na 1,1 km bij de T-splitsing (einde fiets-
pad) linksaf naar de Grietstraat

 11  na 315 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar het fietspad de dijk op

 12  na 565 m op de kruising rechtdoor de 
dijk volgen, naam wordt Eekstraat

 13  na 780 m volg de bocht naar rechts, 
naam blijft Eekstraat

 14  na 390 m bij het kruispunt rechtdoor, 
naam wordt Hoefkensestraat 

 Kijk hier heel goed uit!

 15  na 600 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
de Koeweg

 16  na 455 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar de H Remmelinkweg

 17  na 1,4 km bij de T-splitsing rechtsaf 
naar de Zomerweg

 18  na 435 m bij de zijstraat linksaf naar de 
Roomstraat

 19  na 1,2 km bij de zijstraat scherp rechts 
naar de Tellingstraat

 20  Kom na 695 m bij Wijnboerderij 
´t Heekenbroek in Drempt

 21  na 1,1 km bij de zijstraat linksaf naar de 
Dubbeltjesweg

 22  na 1,3 km bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Burgemeester Vrijlandweg

 23  na 280 m bij de Y-splitsing linksaf naar 
de Hessenweg

 24  na 120 m bij het kruispunt rechtsaf naar 
de Jonker Emilweg

 25  na 570 m op de kruising rechtdoor over 
de ophaalbrug, naam wordt IJsselweg

 26  na 965 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
het fietspad

 27  na 930 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Beemsterweg

 28  na 900 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
het fietspad de dijk op

 29  na 1,5 km bij het einde rechtdoor, naam 
wordt De Koppel

 30  na 400 m bij de Y-splitsing rechtdoor, 
naam wordt fietspad

 31  na 2,1 km bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 380 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving
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5 Hummelo route
Lengte 20 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
zuidwestwaarts de ophaalbrug over

 1  Na 380 m bij het kruispunt linksaf (over-
steken) naar het fietspad

 2  Na 2 km bij de zijstraat rechtdoor, naam 
wordt De Koppel

 3  Na 1,5 km bij de zijstraat schuin rechts

 4  Na 320 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Beemsterweg

 5  Na 1,0 km linksaf naar het fietspad

 6  Na 930 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de IJsselweg

 7  Na 1,0 km op de kruising rechtdoor, 
naam wordt na de brug Jonker Emilweg

 8  Na 600 m bij het kruispunt over steken 
en rechtsaf naar de Hessenweg

 9  Na 630 m bij het kruispunt schuin rechts 
naar het fietspad, naam blijft Hessen weg

 10  Na 1,6 km oversteken bij de rotonde en 
dan linksaf weer oversteken en de plaats 
Hummelo in, naam is Keppelseweg

 11  Kom na 650 m bij Hotel Restaurant “De 
Gouden Karper” in Hummelo  

 Dit is tevens een mooie locatie voor een 
eventuele tussenstop.

 12  Ga op de kruising linksaf naar de 
Dorpsstraat

 13  Na 200 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Zutphenseweg 
Hier vind u ook het standbeeld van de 
Achterhoekse band Normaal

 14  Na 900 m op de kruising linksaf naar de 
Kipstraat

 15  Na 1,2 km op de kruising rechtsaf naar 
de Tolstraat

 16  Na 875 m bij de zijstraat linksaf naar de 
Roomstraat

 17  Na 1,6 km bij de zijstraat linksaf naar de 
Bronksestraat

 18  Houd na 1,1 km bij de Y-splitsing rechts 
aan, naar de Tellingstraat

 19  Na 220 m bij de zijstraat rechtdoor, 
naam wordt de Kerkstraat

 20  Na 1,7 km na het oversteken rechtsaf 
op de parallelweg (fietspad) 

 21  Kom na  300 m bij een oversteek van de 
provinciale weg bij een rotonde. 

 Kijk hier heel goed uit!

 22  Na 50 m bij de zijstraat linksaf naar 
fietspad.

 23  Na 300 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Den Helder

 24  Na 230 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Magnolialaan

 25  Na 320 m op de kruising schuin links 
naar de Seringenlaan

 26  Na 100 m bij het einde met de 
bocht mee naar rechts,  naam wordt 
 Koppenberch

 27  Na 100 m bij het einde rechtsaf de dijk 
op naar het fietspad

 28  Na 1,0 km bij de T-splitsing linksaf naar 
de Koppelweg

 29  Steek na 450 m bij het kruispunt over 
en ga rechtsaf naar de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 162 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving
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6 Carolinahoeve route
Lengte 22 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en sla 
rechtsaf noordoostwaarts

 1  Na 160 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Turfhaven

 2  Na 280 m bij de T-splitsing linksaf en dan 
rechtsaf naar de IJsselkade

 3  Na 380 m bij einde van de IJsselkade 
rechtsaf naar de Veerpoortdijk

 4  Na 70 m bij de zijstraat linksaf naar 
Contre Escarpe

 5  Na 330 m schuin rechts naar de 
 Burgemeester Flugi van Aspermontlaan

 6  Steek na 140 m het kruispunt over en 
ga linksaf naar de Koepoortdijk en met een  
bocht de Rijksweg op

 7  Ga de brug over

 8  Aan het eind van het fietspad schuin 
rechts naar de Parallelweg

 9  Na 500 m bij het kruispunt oversteken, 
naam blijft Ellecomsedijk

 10  Na 1,4 km bij het kruispunt rechts en 
dan links het tunneltje door

 11  Na 125 m rechtsaf richting spoor

 12  Na 60 m bij het einde rechtsaf naar de 
Lange Juffer

 13  Steek na 280 m linksaf de spoorbaan 
over

 14  Na 2,6 km bij de T-splitsing (kp 74) 
linksaf richting Carolinahoeve

 15  Na 730 m schuin links naar de 
 Carolinahoeve

 16  Kom na 420 m bij “Pannenkoekenhuis 
De Carolinahoeve”. 

 Dit is een prachtige locatie voor een 
tussenstop. Wo t/m zo 11.00 tot 18.00 uur

 17  Na 1,7 km bij de T-splitsing scherp links, 
naam is Diepesteeg

 18  Na 780 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar de Diepesteeg

 19  Steek na 400 m de spoorlijn over

 20  Na 150 m op de kruising scherp links 
naar de Hoofdstraat

 21  Na 210 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Middachterallee

 22  Na 1,4 km bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Eikenstraat

 23  Na 1,0 km het viaduct over de Haviker-
waard in

 24  Na 1,6 km bij de zijstraat linksaf naar 
het Schoonoordpad (fietspad)

 25  Na 425 m schuin links door het wild-
hek, naam blijft Schoonoordpad

 26  Pad blijven volgen, aan het eind na het 
wildhek rechtsaf de Ellecomsedijk op

 27  Na het passeren van de brug rechts 
naar beneden

 28  Na 225 m bij het kruispunt rechtsaf, 
naam wordt Koepoortwal

 29  Na 350 m op de kruising rechtsaf naar 
de Saltpoortdijk en het bruggetje over 

 30  Na 60 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Bleekerskade

 31  Na 145 m bij de T-splitsing rechts- en 
linksaf over het fietspad naar de Turfhaven

 32  Na 280 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 140 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving
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7 Zandewierde route
Lengte 22 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
zuidwestwaarts richting ophaalbrug

 1  Na 380 m bij het kruispunt linksaf naar 
het fietspad

 2  Na 2 km bij de zijstraat rechtdoor, naam 
wordt De Koppel

 3  Na 400 m bij het einde rechtdoor , naam 
wordt fietspad

 4  Na 1,0 km bij zijstraat schuin rechts, 
naam blijft fietspad

 5  Na 300 m bij de T-splitsing linksaf naar 
Beemsterweg

 6  Na 1,0 km links af het fietspad op, volg 
deze tot het einde

 7  Sla na 1,0 km rechtsaf naar de IJsselweg. 

 8  Na 600 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
Eldrikseweg 

 Kijk uit op deze weg, hier is vrij veel snel 
rijdend verkeer. Rij achter elkaar.

 9  Na 360 m bij de zijstraat linksaf naar de 
Lendenstraat 

 Kijk goed uit bij het oversteken van de 
Eldrikseweg!

 10  Na 1,0 km bij het einde rechtdoor, 
naam wordt Breedestraat

 11  Na 250 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Grindstraat

 12  Na 730 m bij de Y-splitsing rechts naar 
de Doesburgseweg

 13  Na 300 m bij de zijstraat links naar de 
Oude Doesburgseweg

 14  Kom na 80 m bij Manege Zandewierde 
in Wehl 

 Aan de achterzijde is een kantine, waar 
u welkom bent om een pauze te nemen. 
Neemt u geen pauze, kunt u verder gaan 
met het volgende punt.

 15  Ga 80 m terug bij de T-splitsing schuin 
links naar de Doesburgseweg

 16  Na 230 m bij de zijstraat schuin links 
naar de Nieuwe Kerkweg

 17  Na 620 m op de kruising rechtsaf naar 
de Mgr. Hendriksenstraat

 18  Na 80 m bij de zijstraat linksaf naar de 
Lage Horst

 19  Na 70 m bij de T-splitsing rechtsaf, 
naam blijft Lage Horst

 20  Na 60 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Nieuwe Kerkweg

 21  Na 400 m bij de kruising rechtsaf naar 
de Wardsestraat

 22  Na 720 m bij de zijstraat linksaf naar de 
Kempsestraat

 23  Na 380 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Groenestraat

Routebeschrijving

> Zie volgende pagina
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7 Zandewierde route
Vervolg



 24  Na 1,0 km bij de T-splitsing rechtsaf 
naar de Bosslagstraat

 25  Steek na 1,6 km bij het kruispunt 
 Doesburgseweg over naar het fietspad. 

 Dit is een fietspad met tegenliggers, 
houd hier rekening mee.

 26  Na 1,2 km bij het einde rechtdoor, 
naam wordt Ganzepoelweg

 27  Na 550 m op de kruising schuin rechts 
naar de Didamseweg

 28  Na 1,6 km bij de zijstraat schuin rechts 
naar de Dominee de Grootstraat

 29  Na 380 m bij de Y-splitsing rechtsaf 
naar de Dorpsstraat

 30  Na 370 m bij de rotonde linksaf naar de 
Ganzepoelweg

 31  Na 290 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Broekhuizerweg

 32  Na 80 m bij de zijstraat rechtsaf naar de 
Parallelweg

 33  Na 1,2 km op de kruising linksaf naar 
Den Helder

 34  Na 230 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Magnolialaan

 35  Na 320 m op de kruising schuin links 
naar de Koppenberch

 36  Na 200 m bij het einde rechtsaf naar 
het fietspad

 37  Na 1,0 km bij de T-splitsing linksaf naar 
de Koppelweg

 38  Na 440 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 130 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving vervolg
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8 IJsselvallei route
Lengte 24 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga zuid-
westwaarts richting ophaalbrug

 1  Na 380 m bij het kruispunt scherp rechts 
naar fietspad

 2  Na 2 km bij het kruispunt rechtsaf naar 
de Provincialeweg

 3  Na 1,0 km bij de rotonde rechtdoor, 
naam wordt Rivierweg

 4  Na 100 m bij de zijstraat schuin rechts 
naar het fietspad

 5  Na 1,2 km bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Bingerdensedijk

 6  Na 280 m bij de zijstraat rechtsaf, naam 
blijft Bingerdensedijk

 7  Na 190 m bij de zijstraat schuin links 
naar het fietspad

 8  Na 800 m bij de zijstraat rechtdoor, 
naam wordt Kerkstraat

 9  Na 110 m bij de T-splitsing rechtsaf, 
naam blijft Kerkstraat

 10  Na 50 m bij de Y-splitsing schuin rechts 
naar de Rhedense Veerweg

 11  Kom na 1,2 km bij de veerpont in 
Giesbeek 

Veerpont Giesbeek - Lathum
Vaartijden: 1 apr t/m 30 apr 2018:  
dagelijks: 10:00 - 18:00 uur,
1 mei t/m 2 sept 2018: dagelijks: 10:00 - 20:00 uur,
3 sept t/m 30 sept 2018: dagelijks: 10:00 - 18:00 uur
Informatie: 0313-631319 (De Veerstal Lathum) 
Bij slecht weer vaart het pontje NIET! 
www.voetveren.nl

 12  Na 325 m bij kade rechtdoor naar de 
Rhedense Veerweg

 13  Na 720 m bij de T-splitsing scherp links 
naar de Marsweg

 14  Na 1,6 km op de kruising scherp rechts, 
naam blijft Marsweg

 15  Kom na 70 m bij de veerpont in Lathum

Veerpont Lathum – Rheden
Vaartijden: april: ma - vr: 8:00 - 18:00 uur, april:  
za - zo: 9:00 - 18:00 uur
mei t/m aug: ma - vr: 8:00 - 20:00 uur,  
mei t/m aug: za - zo: 9:00 - 20:00 uur
sept: ma - vr: 8:00 - 18:00 uur,  
sept: za - zo: 9:00 - 18:00 uur
Informatie: 06-25357342 (Richard van Oijen,  
Veerdienst Rheden) 
www.voetveren.nl

 16  Na 10 m bij de zijstraat scherp rechts, 
op het Lathumseveerpad

 17  Na 580 m bij het kruispunt linksaf naar 
Oranjeweg

 18  Na 350 m bij de zijstraat schuin rechts 
naar de Groenestraat

 19  Na 20 m bij de zijstraat schuin links, 
naam blijft Groenestraat

 20  Na 130 m komt u bij “Het Wapen van 
Rheden”,  

 een mooie locatie voor een eventuele 
tussenstop.

 21  Na 590 m bij de zijstraat schuin rechts 
naar Dr. Langemeijerweg

Routebeschrijving
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 22  Na 440 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Pinkelseweg

 23  Na 100 m bij het kruispunt schuin 
rechts naar de Arnhemsestraatweg

 24  Na 10 m bij de zijstraat rechtsaf naar de 
Stationsweg

 25  Na 210 m bij het kruispunt schuin 
rechts naar de Hoofdstraat

 26  Na 870 m op de kruising rechtsaf naar 
de Van Aldenburglaan

 27  Na 330 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Havikerwaard

 28  Na 1,8 km bij de zijstraat schuin linksaf, 
naam blijft Havikerwaard

 29  Na 2,2 km bij de zijstraat rechtsaf naar 
het Schoonoordpad

 30  Na 425 m bij de zijstraat schuin links, 
naam blijft Schoonoordpad

 31  Na 1,8 km bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Ellecomsedijk

 32  Na 730 m na de brug rechtsaf, naam 
wordt Koepoortwal

 33  Na 300 m bij het kruispunt rechtsaf, 
naam blijft Koepoortwal

 34  Na 480 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Schout bij Nacht Doorman-
singel

 35  Na 260 m op de kruising rechtsaf naar 
de Barend Ubbinkweg

 36  Na 100 m bij de haven schuin links, 
naam blijft Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 160 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving vervolg
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9 Bronkhorst route
Lengte 27 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
noordoostwaarts

 1  Na 162 m bij het kruispunt schuin naar 
rechts, naam blijft Barend Ubbinkweg

 2  Na 100 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Kloostertuin

 3  Na 40 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Kloosterstraat

 4  Na 55 m op de kruising rechtdoor, naam 
wordt Boekholtstraat

 5  Na 89 m bij de zijstraat schuin links naar 
de Herenstraat

 6  Na 122 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Gasthuisstraat

 7  Na 32 m op de kruising rechtdoor, naam 
wordt Kleine Wal

 8  Na 82 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Meipoortwal

 9  Na 234 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Kraakselaan 

 Kijk goed uit bij het oversteken.

 10  Na 79 m bij het kruispunt schuin links 
naar de Loddero

 11  Na 305 m op de kruising rechtsaf naar 
de Van Brakellaan

 12  Na 94 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar de Van Middachtenweg

 13  Na 153 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Panovenweg

 14  Na 37 m bij de T-splitsing linksaf, naam 
blijft Panovenweg

 15  Na 191 m bij de zijstraat schuin rechts 
naar De Grind

 16  Na 1,1 km bij de T-splitsing linksaf naar 
de Grietstraat

 17  Na 313 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar het fietspad

 18  Na 567 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Eekstraat

 19  Na 783 m bij de zijstraat schuin links 
naar het fietspad

 20  Na 9.5 km bij het einde rechtdoor, 
naam wordt Bakerwaardseweg 

 Hier komt u langs het Kunstgemaal 
voor een mogelijke tussenstop 
open van ma-zo van 11.00 tot 17.00 uur

 21  Na 63 m bij de zijstraat schuin links 
naar het fietspad

 22  Na 397 m bij de 5-sprong rechtsaf naar 
de Bovenstraat

 23  Na 231 m bij de T-splitsing schuin 
rechts, naam blijft Bovenstraat

 24  Na 53 m op de kruising schuin links 
naar de Onderstraat

 25  Na 127 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
de Molenstraat

 26  Na 245 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Bronkhorsterweg

 27  Na 824 m bij de T-splitsing rechtsaf, 
naam blijft Bronkhorsterweg

 28  Na 19 m bij de Y-splitsing scherp rechts 
naar fietspad

Routebeschrijving
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 29  Na 165 m op de kruising rechtsaf naar 
de Meidoornstraat

 30  Na 137 m bij de Y-splitsing rechtsaf 
naar het fietspad

 31  Na 66 m bij de T-splitsing linksaf naar 
De Eiken

 32  Na 28 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
het fietspad

 33  Na 69 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar De Eiken

 34  Na 10 m bij de T-splitsing rechtsaf, 
naam blijft De Eiken

 35  Na 49 m bij de zijstraat linksaf naar De 
Wilgen

 36  Na 118 m bij de T-splitsing schuin 
rechts naar de Kastanjelaan

 37  Na 140 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de J.F. Oltmansstraat

 38  Na 1,6 km bij het kruispunt rechtdoor, 
naam wordt Doesburgseweg

 39  Na 940 m bij de T-splitsing schuin links, 
naam blijft Doesburgseweg

 40  Na 396 m bij het kruispunt rechtsaf, 
naam blijft Doesburgseweg

 41  Na 1,2 km bij de zijstraat rechtsaf, naam 
blijft Eekstraat

 42  Na 43 m op de kruising linksaf naar het 
fietspad

 43  Na 567 m bij de Y-splitsing schuin 
rechts naar de Grietstraat

 44  Na 313 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
De Grind

 45  Na 1,0 km bij de T-splitsing linksaf naar 
de Verhuellweg

 46  Na 119 m bij de Y-splitsing rechtsaf 
naar de Panovenweg

 47  Na 526 m bij het kruispunt schuin 
rechts naar de Koepoortdijk

 48  Na 297 m bij het kruispunt scherp 
rechts naar de Burgemeester Flugi van 
Aspermontlaan

 49  Na 136 m bij de Y-splitsing schuin links 
naar Contre Escarpe

 50  Na 333 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Veerpoortdijk

 51  Na 71 m bij de zijstraat scherp links 
naar de IJsselkade

 52  Na 379 m bij het einde linksaf naar de 
Hanzeweg

 53  Na 31 m bij de zijstraat rechtsaf naar de 
Turfhaven

 54  Na 279 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 162 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving vervolg
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10 Grensland route
Lengte 43 km



 Start  bij De Linie 2 in Doesburg en ga 
zuidwestwaarts richting ophaalbrug

 1  Na 383 m bij het kruispunt rechtdoor, 
naam wordt Didamseweg

 2  Na 378 m bij het kruispunt schuin links, 
naam blijft Didamseweg

 3  Na 893 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Ganzepoelweg

 4  Na 1,9 km bij de zijstraat rechtsaf naar 
de Didamseweg

 5  Na 32 m bij de Y-splitsing linksaf, naam 
blijft Didamseweg

 6  Na 208 m op de kruising schuin links 
naar de Ganzepoelweg

 7  Na 547 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Doesburgseweg

 8  Na 2,7 km bij de Y-splitsing schuin rechts 
naar de Tengbergenweg

 9  Na 260 m bij de T-splitsing schuin links 
naar de Steenakker

 10  Na 575 m op de kruising rechtsaf naar 
de Loilseweg

 11  Na 107 m bij de T-splitsing linksaf naar 
de Van Voorstweg

 12  Na 32 m bij de rotonde schuin rechts 
naar de Doetinchemseweg

 13  Na 1,6 km bij de rotonde rechtdoor 
naar de Hengelderweg

 14  Na 542 m bij de rotonde rechtdoor, 
naam blijft Hengelderweg

 15  Na 323 m bij het kruispunt schuin links 
naar de Ruigenhoek

 16  Na 158 m bij de rotonde rechtdoor, 
naam blijft Ruigenhoek

 17  Na 475 m bij de rotonde rechtdoor, 
naam blijft Ruigenhoek

 18  Na 260 m bij de rotonde rechtsaf naar 
de Dijksestraat

 19  Na 98 m bij de Y-splitsing schuin links, 
naam blijft Dijksestraat

 20  Na 186 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
de Ravenstraat

 21  Na 2,4 km bij het kruispunt rechtdoor, 
naam wordt Eltenseweg

 22  Na 312 m bij de zijstraat scherp rechts 
naar de Kwartiersedijk

 23  Na 297 m bij de T-splitsing schuin links, 
naam blijft Kwartiersedijk

 24  Na 254 m bij de T-splitsing scherp 
links naar de Emmerichseweg/Zevenaarer 
Strasse

 25  Na 3.9 km bij de Y-splitsing schuin links 
naar de Schmidtstraße , via de Elterner 
Markt 

 Hier zijn verschillende gelegenheden 
om een stop te plannen en mogelijk accu’s 
bij te laden.

 26  Na 263 m bij de zijstraat rechtdoor, 
naam wordt Beeker Straße

 27  Na 2,7 km bij het einde rechtdoor, 
naam wordt Eltenseweg

Routebeschrijving
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 28  Na 1,3 km op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Sint Jansgildestraat

 29  Na 690 m bij de rotonde rechtdoor, 
naam blijft Sint Jansgildestraat

 30  Na 1,3 km bij de rotonde rechtdoor, 
naam wordt Doetinchemseweg

 31  Na 2,2 km bij het kruispunt linksaf naar 
de Kilderseveld

 32  Na 1,0 km bij de T-splitsing schuin 
rechts naar de Rinkomsweg

 33  Na 132 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Wehlseweg

 34  Na 495 m bij het einde rechtdoor, naam 
wordt Weemstraat

 35  Na 2,2 km bij de rotonde schuin links 
naar de Broekhuizerstraat

 36  Na 361 m bij de rotonde rechtsaf naar 
de Keppelseweg

 37  Na 1,6 km bij het einde rechtdoor, 
naam wordt Wehlsedijk

 38  Na 1,5 km bij het kruispunt linksaf naar 
het fietspad

 39  Na 2,1 km op de kruising rechtsaf naar 
de Jonker Emilweg

 40  Na 571 m bij het kruispunt linksaf naar 
de Rijksweg

 41  Na 2,7 km bij de zijstraat linksaf naar 
het fietspad

 42  Na 284 m op de kruising rechtdoor, 
naam wordt Den Helder

 43  Na 229 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Magnolialaan

 44  Na 342 m bij de Y-splitsing linksaf naar 
de Goudenregenstraat

 45  Na 372 m bij de T-splitsing rechtsaf naar 
de Koppelweg

 46  Na 188 m bij de Y-splitsing schuin links, 
naam blijft Koppelweg

 47  Na 242 m bij de T-splitsing linksaf, 
naam blijft Koppelweg

 48  Na 509 m bij het kruispunt rechtsaf 
naar de Barend Ubbinkweg

 Eind  Kom na 162 m bij het eindpunt van 
uw route 

Routebeschrijving vervolg



S T I CH T IN G G EHAN D I C AP T EN R A AD D O E SBURG E .O.

De uitgave van dit route
boekje is mede mogelijk 
gemaakt door

Het routeboekje “Samen op weg” 
wordt u aangeboden door de 
Stichting Gehandicapten Raad 
Doesburg e.o. 

Inhoud:

Korte Keppelroute

De Gouden Leeuw route

Loil route

’t Heekenbroek route

Hummelo route

Carolinahoeve route

Zandewierde route

IJsselvallei route

Bronkhorst route

Grensland route

De SGRD viert in 2020 haar 
twintigjarig bestaan en hoopt u 
nog lang van dienst te kunnen 
zijn.
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