26 km

Fietsroute

CORLE, VRAGENDER EN
‘T KLOOSTER

 17 km

Fietsroute Corle, Vragender en ‘t Klooster

Start
Restaurant De Schoppe Meenkmolenweg 23
1

◄ U verlaat het vakantiepark via de parkeerplaats

17

en gaat linksaf, de Meenkmolenweg op.
2

3

► U gaat over de brug en na de brug gaat u de

5

de Leemkuilweg. U gaat hier linksaf (min of meer

▲ De asfaltweg wordt vrij snel een zandweg met

rechtdoor).

richting ‘Winterswijk’ volgen. U fietst nu op de

Meddoseweg. gaat de Leemkuilweg over in de

Bessinkgoorweg.

Meddoseweg. U blijft gewoon rechtdoor gaan. U

◄ Bij de eerstvolgende kruising (bij knooppunt 19)

▲ U blijft de Geelinkweg volgen tot u bij een

► U steekt de voorrangsweg over en gaat

24 ◄ Op de eerstvolgende kruising gaat u linksaf, de
Huttendijk. Dit is een klinkerweg die later overgaat

► U blijft deze weg volgen en komt uiteindelijk

in een zandweg om vervolgens weer in een

op een brede zandweg bij knooppunt H32

klinkerweg over te gaan.
25 ▲ Bij een kruising met een asfaltweg, de

aangegegeven). Hier gaat u rechtsaf.

Kamperweg (staat op dit punt niet aangegeven),

▲ U volgt de Dollemansweg tot deze uitkomt bij

steekt u recht over. U vervolgt zo uw weg op de

een spoorwegovergang. U steekt op dit punt het

Huttendijk. Dit is nu een asfaltweg.

◄ Nadat u over het spoor bent gefietst gaat u
linkerkant van de weg is goed begaanbaar.
◄ U volgt de Arrisveldweg tot deze uitkomt op een
klinkerweg, de Meekertweg. Hier gaat u linksaf.
▲ Bij keuzepunt H36 blijft u de Meekertweg volgen
(let op, u gaat niet over het spoor).

16

linksaf, de Grolsedijk.
23 ▲ Na enkele tientallen meters gaat u over het
Grolsedijk gaat over in de Pastoor Scheepersstraat.

linksaf, de Arrisveldweg. Het fietspad aan de

15

linksaf.
22 ◄ U volgt de Gasteveldsdijk bijna 2 km en gaat dan

spoor. Daarna blijft u rechtdoor fietsen. De

spoor ook over.

14

◄ Bij de kruising met de Gasteveldsdijk gaat u

◄ Na ± 300 meter gaat u de eerste weg linksaf, een

uit, de Dollemansweg (staat op dit punt niet

13

Oostermeenweg.
21

vervolgens op het fietspad rechtsaf.
naamloze zandweg op landgoed Mentink.

12

komt op dit punt in de gemeente Oost Gelre.
20 ► Vervolgens gaat u de eerste weg rechtsaf, de

► Vervolgens gaat u de eerste weg rechtsaf, de

10 ◄ Na ± 1 km gaat u linksaf, de Mentinkweg (9-11-13).
11

▲ Daar waar de klinkerweg overgaat in een
asfaltweg gaat de Leemkuilweg over in de

aangegeven), komt.

9

19

► Bij ANWB paddenstoel 23314 de pijl

voorrangsweg, de Corleseweg (staat op dit punt niet
8

▲ U blijft de Tolkampweg rechtdoor volgen. Na 400

de Wacht’.

Geelinkweg.
7

18

meter komt de Tolkampweg uit op een klinkerweg,

gaat u linksaf, de Grote Veldweg.
6

Hier gaat u linksaf.

eerste weg rechtsaf, bij het bordje richting ‘Theetuin

een fietspad ernaast.
4

◄ De Kooiveldweg komt uit op de Tolkampweg.

▲ De Meekertweg wordt een zandweg en bij
knooppunt 6 over in de Kooiveldweg. U blijft de
Kooiveldweg rechtdoor volgen.

26 ◄ Daarna fietst u door tot u bij een T-splitsing komt
met de Meddoseweg. Hier gaat u linksaf.
27 ► Daarna gaat u de eerste weg rechtsaf (bij
huisnr. 5), de Lankveldweg (staat op dit punt niet
aangegeven).
28 ► U blijft de Lankveldweg volgen tot u rechtsaf
kunt naar Lankveldweg nr. 4.
29 ◄ De Lankveldweg komt vervolgens uit bij de
Steenkampweg. Hier gaat u linksaf.
30 ► De Steenkampweg komt uit op de Dwarsdijk.
Hier gaat u rechtsaf.
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31

◄ Vervolgens gaat u de eerste weg linksaf, de

46 ▲ U volgt het verharde pad. U komt langs de

Manenschijnweg. Het fietspad naast deze zandweg

groepsaccommodatie, de bungalows en de Chalet

is goed begaanbaar.

Veranda’s.

32 ▲ De zandweg (met fietspad) gaat over in een
asfaltweg. U blijft rechtdoor gaan. U bevindt zich
nog steeds op de Manenschijnweg.

47 ◄ Nadat u ook het voetbalveld hebt gepasseerd
gaat u bij het bord ‘langzaam rijden’ linksaf de
klinkerweg op.

33 ▲ U blijft de Manenschijnweg volgen tot u bij een

48 ◄ U blijft deze weg rechtdoor volgen tot u rechtsaf

voorrangsweg uitkomt. Dit is de Winterswijkseweg

kunt, ook een brede klinkerweg. U fietst richting de

(staat op dit punt niet aangegeven). U steekt deze

slagbomen.

weg recht over en komt zo op de Schaarweg.
34 ▲ U blijft de Schaarweg rechtdoor volgen. Deze
gaat over in de Kloosterdijk.
35 ◄ Wanneer u bij een soort driesprong komt met
daarop een standbeeld van een kloosterling, gaat
u linksaf richting Bredevoort. Zo blijft u op de
Kloosterdijk.
36 ◄ Vervolgens gaat u de eerste weg linksaf, de
Guttersdijk. Dit is een zandweg en is voor fietsers
niet doodlopend.
37 ▲ U blijft de Guttersdijk 1,5 km volgen.
38 ◄ Na deze 1,5 km op de Guttersdijk gaat u bij
keuzepunt Y70 rechtdoor. U fietst nu op een smal
paadje tussen de bosjes. Na deze bosjes ziet u de
Schaarsbeek aan uw linkerhand.
39 ◄ U volgt dit pad tot u bij een verharde weg
uitkomt, dit is de Pastoorsdijk (staat op dit punt niet
aangegeven). Hier gaat u linksaf.
40 ◄ Nadat u over de brug bent gefietst gaat u bij de
kruising linksaf. Deze asfaltweg gaat richting de
parkeerplaats van De Slingeplas.
41

◄ Bij de eerste mogelijkheid gaat u wederom
linksaf, tussen de rood-witte paaltjes door. Na ± 200
meter over dit geasfalteerde fietspad te hebben
gefietst ziet u aan uw rechterhand de Slingeplas.

42 ► Bij keuzepunt Z61 gaat u rechtsaf (groene pijl).
43 ◄ Daarna gaat u bij de eerste mogelijkheid linksaf.
Na 30 meter loopt dit grindpad licht omhoog.
44 ▲ Dit pad volgt u rechtdoor. U komt langs een
hefboom en daarna gaat u over een stenen
bruggetje.
45 ◄ Nadat u over het stenen bruggetje bent gefietst
gaat u linksaf. U bent nu aan de achterzijde van ons
vakantiepark.

49 ◄ Direct na het passeren van de containers en net
voor de slagbomen gaat u linksaf. Let u hier goed
op de bloembakken en paaltjes die op deze weg
staan.
50 ▲ U ziet nu restaurant ‘De Schoppe’ voor u. Dat is
het eindpunt van deze fietstocht.

