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’ T  K L O O S T E R  B A R L O , 
B R E D E V O O R T  &  H A A R T

Fietsroute



Start
Restaurant De Schoppe Meenkmolenweg 23

1. ▲ U verlaat het vakantiepark via de parkeerplaats 

van het restaurant en het zwembad 

2. ◄ U gaat vervolgens linksaf, de Meenkmolenweg 

(staat op dit punt niet aangegeven) op. 

3. ◄ U gaat na het bruggetje meteen linksaf, de 

Pieriksweg.  

4. ► Wanneer u aan het einde van de Pieriksweg bent 

gekomen gaat u rechtsaf, de Goordiek op.  U volgt 

de Goordiek 2 km.   

5. ◄ Aan het einde van de Goordiek komt u bij 

de Winterswijkseweg. Deze steekt u over en 

daarna gaat u linksaf op het fietspad (richting 

Lichtenvoorde en Vragender).  

6. ◄ U gaat vervolgens de eerste weg linksaf. Dit is bij 

knooppunt 12. U steekt hierbij de Winterswijkseweg 

weer over en komt daarna op de Schaarweg.   

7. ▲ De Schaarweg gaat over in de Kloosterdijk. 

8. ► Wanneer u bij een soort driesprong komt met 

daarop een standbeeld van een kloosterling houdt 

u rechts aan. U fietst nu op de Hoeninkdijk richting 

Barlo. 

9. ◄ Na 450 meter gaat u linksaf, de Heidedijk. U fietst 

deze weg helemaal uit. 

10. ► De Heidedijk komt uit bij de Bolwerkweg. Hier 

gaat u rechtsaf.  

11. ◄ Bij de eerstvolgende mogelijkheid gaat u linksaf, 

de Buddinkdijk. 

12. ▲ De Buddinkdijk komt uit bij een provinciale 

weg, de Hamelandroute (staat op dit punt niet 

aangegeven). Deze steekt u recht over en vervolgens 

blijft u rechtdoor fietsen. U bevindt zich nog steeds 

op de Buddinkdijk.  

13. ▲ Bij de volgende kruising steekt u (schuin) recht 

over. U komt zo op de Markerinkdijk (staat op dit 

punt niet aangegeven) in de kern van de Aaltense 

buurtschap Barlo. 

14. ▲ U fietst de hele Markerinkdijk uit. Dit is ± 1,3 km

15. ◄ De Markerinkdijk komt uit bij de Barloseweg. Hier 

gaat u linksaf.  

16. ◄ Vervolgens gaat u, net nadat u een 

hoogspanningsstation bent gepasseerd, 

linksaf. U komt op een zandweg met de naam 

Kommersveldweg.  

17. ▲ U rijdt de hele Kommersveldweg uit 

en steekt vervolgens de kruising met de 

Lichtenvoordsestraatweg over.  

18. ◄ U bevindt zich nu op een zandweg met de naam 

Bokkelderweg. U gaat hier het tweede pad linksaf, 

het Reiringpad. 

19. ◄ Het zandpad komt uit op een verharde weg, de 

Batenweg (staat op dit punt niet aangegeven). Hier 

gaat u linksaf.

20. ▲ De asfaltweg gaat spoedig over in een zandweg. 

U houdt rechts aan. Vervolgens fietst u door een 

bosje en daarna gaat de zandweg over in een 

klinkerweg. 

21. ◄ De klinkerweg komt uit op een andere 

klinkerweg, het Pöppinkpad. Hier gaat u linksaf. 

22. ▲ U steekt vervolgens de provinciale weg over, dit is 

wederom de Hamelandroute.  

23. ▲ Nadat u de Hamelandroute over bent gestoken 

blijft u rechtdoor gaan. U bevindt zich nu op de 

Schulenkampweg. 

24. ► U fietst de Schulenkampweg helemaal uit en 

gaat vervolgens rechtsaf, de Tolhuisweg.  

25. ◄ Vervolgens gaat u de eerste weg linksaf, de 

Winterswijksestraat. U fietst nu richting Bredevoort. 

26. ◄ Nadat u over een brug bent gefietst gaat u 

linksaf, de Koppelstraat.  

27. ◄ Daarna gaat u de eerste weg linksaf, de 

Tramstraat.

28. ▲ De Tramstraat gaat over in de Bolwerkweg.   

29. ► Vlak voor de brug en vlak voordat u Bredevoort 

uit fietst gaat u rechtsaf het zandpad op. U houdt 

vervolgens de gracht aan uw rechterhand en fietst 

het pad helemaal uit.  

30. ► Het zandpad komt uit bij een klinkerstraat, de 

Kruittorenstraat. Hier gaat u rechtsaf. 
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  Pauze

 
Stadsbrouwerij De Borghman
U fietst spoedig langs Stadsbrouwerij De 

Borghman. Naast de ambachtelijk gebrouwen 

bieren kunt u hier ook genieten van een heerlijk 

kopje Achterhoekse koffie en diverse smaken losse 

thee met huisgemaakt gebak.

 

31. ▲ U blijft de weg rechtdoor volgen en nadat u 

Boutique, hotel & brasserie de Heerlyckheid bent 

gepasseerd gaat de weg over in de Prinsenstraat 

(staat op dit punt niet aangegeven).

32. ▲ Bij de eerstvolgende kruising gaat u rechtdoor. U 

komt nu op de Kerkstraat. 

33. ► De Kerkstraat komt uit bij een kruising met de 

Koppelstraat en Officierstraat. Hier gaat u rechtsaf 

de Koppelstraat in.

34. ◄ Nadat de Koppelstraat over is gegaan in een 

asfaltweg gaat u de eerste weg linksaf. Dit is de 

Prins Mauritsstraat. Aan uw rechterhand ziet u nu 

de Koppelkerk. 

35. ▲ U fietst richting het smalle bruggetje en gaat er 

vervolgens overheen.  

36. ▲ Wanneer u over het bruggetje bent gekomen 

steekt u de Winterswijksestraat recht over. U komt 

uit op de Stationsweg. 

37. ▲ De Stationsweg wordt onderbroken door 

een provinciale weg, de Bredevoortsestraatweg. 

Deze steekt u over en u vervolgt uw weg over de 

Stationsweg (rechtdoor). 

38. ► Na 100 meter gaat u rechtsaf een zandpad in, 

het Zwarte Woudpad. 

39. ► Nadat u over een beek bent gefietst gaat het 

zandpad een bos in (Havezate ’t Walfort). Let goed 

op de boomwortels op het pad. Bij de T-splitsing 

gaat u vervolgens rechtsaf, richting knooppunt 46.

40. ▲ Nadat u het bos uit bent gekomen fietst u een 

stuk langs de beek. 

41. ▲ Wanneer het pad langs de beek ophoudt 

komt u op de Walfortlaan (staat op dit punt niet 

aangegeven) uit. Deze steekt u (schuin) recht 

over en vervolgt uw weg op de Tolkampweg. Een 

zandweg met een geasfalteerde fietsstrook ernaast. 

42. ► De Tolkampweg komt uit op een asfaltweg, de 

Eskesweg. U gaat hier rechtsaf. 

43. ◄► Na ± 70 meter gaat u linksaf. Het lijkt of 

u richting een boerderij fietst, maar voordat u 

daadwerkelijk op het erf van de boer komt gaat u 

rechtsaf. Dit is al na enkele meters. U bevindt zich 

nu (weer) op de Tolkampweg. 

44. ► U fietst de Tolkampweg helemaal uit en gaat 

daarna rechts. U fietst nu op een zandpad dat langs 

het spoor loopt, dit is de Spoordijk.

45. ◄ U fietst de Spoordijk helemaal uit en komt op 

een asfaltweg, de Eskesweg (staat op dit punt niet 

aangegeven). Hier gaat u linksaf. 

46. ◄ Aan het eind van de Eskesweg gaat u linksaf. U 

fietst nu op de Haartseweg. 

47. ► Nadat u over het spoor bent gefietst gaat u na ± 

30 meter en bij ruiterrouteknooppunt 88 rechtsaf 

het Loohuisbos in. Dit is een smal paadje dat rechts 

langs een houten dwarsligger gaat.

48. ► Bij de eerste splitsing houdt u rechts aan. 

49. ▲ U blijft de bosweg nu rechtdoor volgen tot u het 

bos bij wederom een houten dwarsligger uit fietst 

en op een brede zandweg komt, de Loohuisweg 

(staat op dit punt niet aangegeven). 

50. ◄ Op de Loohuisweg gaat u linksaf richting 

knooppunt 25. 

51. ► U gaat bij de eerste mogelijkheid rechtsaf, een 

zandpad met de naam Ringkampsweg. Deze weg 

loopt na verloop van tijd licht omhoog. 

52. ► De Ringkampsweg komt uit bij een asfaltweg 

naast een boerenerf. Op deze asfaltweg gaat u 

rechtsaf. Deze weg is een zijweg van de Kriegerdijk. 

53. ◄ U komt uit bij een T-splitsing met de Kriegerdijk. 

Hier gaat u linksaf.

54. ◄ Nadat u aan uw linkerhand een bosje bent 

gepasseerd gaat u direct daarna linksaf. Dit 

zandpad loopt langs het Ringkampsbos. 

55. ► Het zandpad komt uit bij knooppunt 25 en bij 

een asfaltweg, de Huiskermatedijk (staat op dit 

punt niet aangegeven). Hier gaat u rechtsaf. 

56. ◄ Vervolgens gaat u na 300 meter linksaf, de 

Veenhuisweg.  

57. ◄ De Veenhuisweg komt uit op de Bosweg. Hier 

gaat u linksaf.  
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58. ► U fietst ook de Bosweg helemaal uit en gaat 

vervolgens gaat u rechtsaf de Haartseweg op. 

59. ▲ U blijft de Haartseweg rechtdoor volgen. U komt 

door de kern van buurtschap de Haart en gaat hier 

op de kruising rechtdoor. Nadat u de Haart uitfietst 

gaat de Haartseweg over in de Haartweg. U fietst nu 

in de buurtschap Miste.   

60. ▲ U blijft rechtdoor fietsen en steekt bij Steakhouse 

Vivaldi de spoorwegovergang recht over. 

61. ► Direct na het oversteken van de 

spoorwegovergang gaat u rechtsaf, de 

Binnenboomweg. 

62. ◄ Na 600 meter komt u bij een soort 5-sprong. Op 

dit punt gaat u linksaf, de Huttenweg nr. 2-10. Een 

zandweg met een fietspad ernaast.  

63. ◄ U fietst de Huttenweg helemaal uit (de weg is 

inmiddels overgegaan in een klinkerweg) en komt 

uiteindelijk op het fietspad langs de provinciale 

weg, de Misterweg. Hier gaat u linksaf. 

64. ► Bij de eerstvolgende mogelijkheid gaat u bij de 

fietsoversteekplaats rechtsaf de Misterweg over.

65. ► U komt op de Meenkmolenweg uit. Hier gaat u 

rechtsaf. 

66. ◄ U fietst spoedig langs Vakantiepark De Twee 

Bruggen. Nadat u langs het zwembad bent gefietst 

gaat u linksaf de parkeerplaats op. U komt uit bij 

restaurant De Schoppe.    

Fietsroute ’t Klooster Barlo, Bredevoort & Haart

 27 km


