
Doortraproute   Start: Station Twello,  
Raccordement 4, Twello.  
Rijrichting:  (tegen de klok in) 

..  = Fietsknooppunt

1. Sla vanaf het station rechtsaf  
(Raccordement).  

2. Sla voor de Jumbo rechtsaf op tweede  
kruising naar 74  (Duistervoordseweg).  

3. Bij 74  rechtdoor richting 73 , maar we gaan 
niet helemaal naar dit knooppunt. 

4. Neem na het bord ‘Einde Twello’ 
(Tienmorgenstraat) de eerste weg rechtsaf.  
U komt dan op de Koestraat.  

5. Sla linksaf aan het einde van de weg.  
U bent op de Leemsteeg naar 72 ,  
we pakken de knooppunten hier weer op.  

6. Bij 72  linksaf naar 73 .  

7. Bij 73  rechtdoor naar 11 .  

8. Bij 11  rechtsaf naar 19 .  

9. Bij 19  rechtdoor naar 28 .  

10. Ga rechtdoor de kruising over en  
daarna rechtsaf bij 28  naar 97 .  

11. Bij 97  rechtdoor naar 98 .  

12. Bij 98  linksaf naar 29 .  

 
13. Bij 29  rechtdoor richting 28 , maar we 

gaan niet helemaal naar dit knooppunt.  
 

14. Blijf de route richting knooppunt volgen tot 
de tweede ANWB-paddenstoel (23201-001). 
Hier laten we de knooppunten los.  
Sla rechtsaf, pad richting Wilp. Dit is een 
kort fietspad. 

15. Sla rechtsaf aan het einde van het fietspad. 
Dit is een korte asfaltweg. 

16. Sla linksaf op de eerste kruising. Dit is een 
asfaltweg.  

17. Sla linksaf aan het einde van de weg.  
U komt op de Kneuterstraat. Dan meteen 
rechtsaf het fietspad op. 

18. Sla linksaf aan het einde van het  
fietspad. Steek de weg over – voorrang 
geven – en neem het fietspad dat iets 
verderop begint. 

19. Sla rechtsaf aan het einde van het fietspad. 
Dit is het fietspad langs de Molenallee en 
sla meteen linksaf richting bushalte.  

 Oversteek provinciale weg. 

20. Volg rechts het fietspad achter  
de parkeerplaats en steek daarna  
de op- en afrit van de A1 over.  

 Op- en afrit A1. 

21. Vervolg rechtdoor het fietspad richting 
Twello.

Bezienswaardigheden
De route voert naar Wilp-Achterhoek, 
een dorpje in een open landschap 
met veel boerderijen en een 
historische theekoepel. Er volgt een 
rondje om de recreatieplas Bussloo. 
Een paar historische boerderijen 
zijn bewaard gebleven, zoals hoeve 
Middelburg. Tenslotte gaat de route 
langs het beekje de Fliert terug  
naar Twello.

Opletpunten
Bij routepunt 19-20:
Provinciale weg oversteken.  
Voorrang geven, geen vluchtheuvel 
halverwege. Tip: neem de tijd. 
Vlak hierna volgt de oversteek van  
de op- en afritten van de A1.
Bij routepunt 25:
Voorrangsweg linksaf oversteken, 
verkeer van achteren en voren laten 
passeren.
Bij routepunt 26:
Voorrangsweg oprijden, maar dan  
direct de spoorwegovergang nemen.

Twello 23,5 km



22. Sla rechtsaf aan het einde van het fietspad. 
Dit is een asfaltweg.  

23. Sla linksaf aan het einde van de weg  
en sla de eerste weg meteen rechtsaf,  
12  blijven volgen. 

24. Bij 12  rechtdoor richting 56  
(Domineestraat), maar we gaan niet 
helemaal naar dit knooppunt. 

25. Direct na spoorwegovergang linksaf  
(Kon. Julianastraat).  

 Voorrangsweg linksaf oversteken, 
verkeer van achteren en voren laten 
passeren. 

26. Sla linksaf bij de volgende kruising en 
direct het spoor over.  

 Voorrangsweg oprijden, maar dan direct 
de spoorwegovergang nemen. 

27. Eindpunt aan de rechterhand 
(Raccordement) station Twello.

Horeca & Rustpunten
Rustpunt bij kringloopwinkel Twello en 
in Wilp-Achterhoek. Bij recreatiemeer 
Bussloo en in het centrum van Twello 
zijn meerdere horecagelegenheden.

Zoek op internet en www.rustpunten.nu 
naar openingstijden en -perioden.
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Bron: Kadaster

LEGENDA DOORTRAPROUTE

 Start: Station Twello, 
Raccordement 4, Twello.

 Bankje

 Horeca/Rustpunt

..  Fietsknooppunt

 Opletpunt,  
lees vóóraf de 
routebeschrijving



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


