
 34 km
17 km heen en

17 km terug

Z W I L L B R O C K E R  V E N N

Fietsroute



Start
Parkeerterrein ‘De Twee Bruggen’

1. ◄ Wanneer u het parkeerterrein verlaat gaat u 

linksaf, de Meenkmolenweg op.  

2. ◄ U gaat meteen na de brug linksaf. Dit is de 

Pieriksweg.

3. ► Aan het eind van de Pieriksweg gaat u rechtsaf, 

de Goordiek. 

4. ► U komt uit bij de Winterswijkseweg. U steekt 

deze weg over en gaat vervolgens rechtsaf op het 

fietspad. U fietst richting Corle en Winterswijk. 

5. ◄ U gaat de eerste weg linksaf, de 

Korenburgerveenweg. 

6. ▲ U volgt de Korenburgerveenweg 3 km tot u over 

een spoorbaan gaat. De Korenburgerveenweg is 

afwisselend een zand- en klinkerweg.  

7. ◄ Wanneer u de spoorbaan over bent gestoken 

komt u op de Meekertweg. Hier gaat u linksaf. 

8. ▲ Bij knooppunt 6 gaat de Meekertweg over in de 

Kooiveldweg. U blijft hier rechtdoor gaan. 

9. ◄ U fietst de Kooiveldweg helemaal uit en gaat 

vervolgens linksaf, de Tolkampweg. 

10. ► Daarna gaat u de eerste weg rechtsaf, de 

Leemkuilweg. 

11. ▲ Bij de provinciale weg, de Groenloseweg, steekt u 

recht over en vervolgt u uw weg rechtdoor. Dit is de 

Beerninkweg. 

12. ▲ U volgt de (kronkelende) Beerninkweg 2 

kilometer. 

13. ▲ Bij de kruising met de Geldereschweg (bij 

paddenstoel 72621) steekt u recht over. U komt 

op een klinkerweg, de Brengersdiek. Deze fietst u 

helemaal uit. 

14. ◄ De Brengersdiek komt uit op de Eibergseweg. 

Hier gaat u linksaf. 

15. ► Na 1 km gaat u rechtsaf, de Kloppendiek richting 

TOP Vreden-Zwillbrock.  

16. ▲ Het geasfalteerde fietspad gaat over in een smal 

zandpad. U bent nu bij het Zwillbrocker Venn. Op 

het kaartje hieronder ziet u waar u nu bent (blauwe 

pijl) en op welke plek de terugweg begint (groene 

pijl). Wanneer u met de klok meefietst rond het 

Venn komt u na driekwart ronde uit bij het eerste 

punt van de fietsroute die u terug zal leiden naar 

het vakantiepark (te vinden op de achterkant).   

Fietsroute Zwillbrocker Venn

 17 km heenweg

U bevindt 

zich hier.

De fietsroute terug naar het 

vakantiepark start hier. 

Keuzepunt K83.



Start
Zwillbrocker Venn Keuzepunt K83

1 ◄ Wanneer u driekwart ronde om het Zwillbrock 

heeft gefietst gaat u bij keuzepunt K83 linksaf.

2 ► Aan het eind van deze zandweg komt u bij een 

kruising met een asfaltweg. U gaat meteen rechtsaf 

het fietspad op (Arfgoodroute Achterhoek).   

3 ▲ Aan het eind van het fietspad komt u op een 

klinkerweg, de Beijersdiek (richting Winterswijk). 

Deze weg volgt u ± 500 meter en vervolgens gaat u 

linksaf, de Scheurvorenweg. 

4 ► Aan het eind van de Scheurvorenweg gaat u 

rechtsaf, de Lemmenesweg. 

5 ◄ U gaat daarna de eerste weg linksaf, de 

Slikkerveldweg. 

6 ► Aan het eind van deze weg gaat u rechtsaf. Dit is 

de Wormskampweg (bij huisnr. 10). 

7 ◄ De Wormskampweg fietst u helemaal uit. U 

kruist hierbij de Wandersweg. Bij de T-splitsing met 

de Meddoseweg steekt u over en gaat u vervolgens 

linksaf op het fietspad. 

8 ► Na ± 500 meter gaat u rechtsaf, de Hilgeloweg 

(L.O. Winterswijk en Groenlose Slingeroute).  

9 ▲ U passeert het bord ‘Hilgelo Leisurelands’. U fietst 

daarna langs de recreatieplas. Deze plas blijft aan 

uw linkerhand.  

10 ▲ Nadat u nogmaals een bord ‘Hilgelo Leisurelands’ 

bent gepasseerd steekt u de Jonkersweg over en 

gaat u verder op het Karkpad. 

11 ► Bij de splitsing met paddenstoel 72655 gaat 

u rechtsaf richting Winterswijk (1,1 km). U fietst 

nog steeds op het Karkpad. Deze gaat over in de 

Ravenhorsterweg. 

12 ▲ Nadat u over een houten brug bent gekomen 

gaat u rechtdoor, de Honesweg. 

13 ◄ Bij de T-splitsing aan het eind van de Honesweg 

steekt u de Morskers-Driehuisweg recht over. 

Daarna gaat u op het fietspad linksaf.   

14 ► U komt uit bij het fietspad langs de Provinciale 

weg, de Groenloseweg. Hier gaat u rechtsaf. 

15 ◄ Bij de eerste mogelijkheid gaat u linksaf, de 

Meekertweg. 

16 ◄ Wanneer u de ‘Zone 30’ in fietst gaat u linksaf het 

fietspad op richting Winterswijk.

17 ► Bij de kruising met keuzepunt T75 gaat u 

rechtsaf de zandweg op.      

18 ◄ Deze brede zandweg komt bij een treinspoor uit. 

U gaat hier linksaf. Dit is de Arrisveldweg. 

19 ►◄ U steekt bij de spoorwegovergang het spoor 

over en gaat daarna linksaf, de Grotersweg.  

20 ► Vervolgens gaat u de eerste weg na landgoed 

Mentink rechtsaf, dit is een smal fietspad. Bij het 

begin van het fietspad staan op rechtopstaande 

spoorbielzen groene borden met ‘Opengesteld’ 

erop.  

21 ► Wanneer dit fietspad bij een klinkerweg 

uitkomt gaat u rechtsaf. Dit is de Mentinkweg. De 

klinkerweg gaat over in een zandweg.  

22 ▲ Nadat u langs horecagelegenheid Ankomm’n 

bent gekomen gaat u rechtdoor. U gaat nu 

landgoed Mentink op. 

23 ► U komt uit bij de Corleseweg. Hier gaat u op het 

fietspad rechtsaf. 

24 ◄ U gaat de eerste weg linksaf, de Geelinkweg. 

Deze weg fietst u helemaal uit. 

25 ◄ Aan het eind van de Geelinkweg gaat u op de 

T-splitsing linksaf, de Grote Veldweg. 

26 ► Op de eerstvolgende kruising gaat u rechtsaf, de 

Bessinkgoorweg richting Theetuin De Wacht. 

27 ◄ Bij paddenstoel 23314 gaat u linksaf richting 

Bredevoort en Aalten. 

28 ◄ U komt uit op de Meenkmolenweg. Hier gaat u 

linksaf. 

29 ► Na enkele honderden meters ziet u het 

vakantiepark aan uw rechterhand.   

Fietsroute Zwillbrocker Venn

 17 km terugweg


