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Ga bij Het Witte Paard links af de dorpsstraat op
Ga tweede weg rechts = Zegendijk
Ga vierde weg rechts = Grensweg
Boschlaan oversteken, dan eerste weg rechts = Koolmansdijk, gaat over in fietspad
(zandweg)
5. Eerste zandpad links = Kalverbrookspad. Fietspad volgen
6. Op kruispunt links = Storckhorsterdijk, gaat over in Droebertweg
7. Op kruispunt (vóór klinkerweg ) links
8. Eerste weg rechts = Steenbraakweg
9. Rotonde recht over richting centrum
10. Rotonde recht over, tweede weg links richting MARKT = Beltrumsestraat
11. Deze volgen tot aan de MARKT, dan meteen links = Nieuwestraat
12. Derde weg rechts = Marhulzenweg. Op t-splitsing rechts aanhouden
13. Eerste weg links = Eschweg
14. Op t-splitsing rechts aanhouden = industrieweg
15. Rechtdoor fietspad volgen fietstunnel in
16. Einde tunnel links
17. Na brug eerste harde weg rechts = Vredenseweg
18. Na ongeveer 200 meter rechts af
Pauze plek GROOT ANTINK Ga terug naat Vredenseweg en ga rechts af
19. Derde weg rechts = Schoolweg
20. Eerste zandweg links = prof.Casimeweg
21. Eerste kruispunt links
22. Einde weg links, meteen weer rechts
23. Volgen tot de kerk in Zwilbroek, meteen na de kerk rechts af zandpad in (Zwillbrocker Venn
Route)
24. Bij t-splitsing(houten kruis) links af
25. Harde weg oversteken, zandpad volgen
26. Bij ijzeren slagboom links, zandpad volgen
27. Einde pad/ t-splitsing rechts af (bij groen-witte slagboom)
28. Bij t-splitsing links af
29. Bij rood-witte slagboom rechts pad volgen
30. Bij t-splitsinglinks af (paaltje k 83)
31. Einde zandpad rechts (meteen na groen-witte slagboom) arfgood route op
32. Einde fietspad rechts = Zwilbroekseweg, volgen tot het einde
33. Bij kruispunt rechts = Eibergseweg, gaat over in de Holterhoekseweg
34. Na Haak en Hoek tweede zandpad links = Zwolse Veenweg
35. Einde zandpad (kruispunt) links
36. Bij flauwe bocht links aanhouden = Oude Klaverdijk
37. Banninkweg oversteken, zandpad volgen
38. Einde weg links = Meddoseweg
39. Na ong 150 m eerste fietspad rechts = Reirinckspad
40. Einde fietspad links
41. Na ong 50 meter weg oversteken en fietspad volgen
42. Eerste weg links = Zwolseweg
43. Winterswijkseweg oversteken; OPPASSEN AUB!!
44. Zwolseweg vervolgen
45. Eerste weg links = Revendijk, gaat over in zandpad
46. Rechts met de bocht mee, einde pad links
47. Gasteveldsedijk oversteken, scheidingsweg volgen (zandpad)

48. Eerste pad rechts = n Onderholt
49. VOOR spoor rechtsaf paadje in
50. Einde pad links
51. Over het spoor meteen rechts = Parallelweg
52. Onder viaduct door weg vervolgen, rechts aanhouden
53. Gaat over in Bergstraat
54. Einde weg rechts = Lievelderweg
55. Eerste weg links = Papenweg
56. T-splitsing links aanhouden = De Stegge
57. Eerste weg rechts = Koolmansdijk
58. Eerste weg links = Koemaatsdijk (richting Residance Lichtenvoorde)
59. Einde weg links = Boschlaan
60. Eerste weg rechts = Vondermansdijk
61. Bij t-splitsing links aanhouden
62. Einde weg rechts = Rouwhorsterdijk
63. Tweede weg links = Roldersweg
64. Meteen eerste weg rechts = Roldersweg (doodlopende weg)
65. Einde verharde weg rechts fietspad in
66. Bij t-splitsing links aanhouden
67. Weg oversteken en (links) fietspad volgen
68. Einde fietspad links
69. Rechts ziet u Het Witte Paard
Fietsroute 44 km.
Martin Hulshof: 06-

