24. Kruising LA, Wiersserbroekweg.

38. Kruising LA, Galgenveldsdijk.

25. Splitsing LA, Buskerdijk = fietspad.

39.

26. Op kruising RD (Wildeborchseweg
oversteken), Gotinkveldweg blijven
volgen.

40. Kruising RD (let op voorrangsweg) blijft
Galgenveldsdijk.

27. Kruising RA, Wildpad.
28. Op kruising RD (Let op voorrangs- weg)
’t Rijkenbarg, fietspad na splitsing
blijven volgen.
29. Einde fietspad op verharde weg
rechts aanhouden, blijft 't Rijkenbarg.
30. Bij splitsing LA, Koskampweg, fietspad.

Op kruising RD, zandweg gaat over in
klinkerweg blijft Galgenveldsdijk.

41. Splisting LA, Heure, langs boerderijen en algenkwekerij. Klinkerweg
wordt fietspad. Aanduiding 'kastelen
route Oost-Gelderland' blijven volgen. (U fietst door natuurgebied '
Beekvliet')

43.

LA bij eerste verhard fietspad

44. LA op dubbele betonbaanweg.

32. Kruising RA, Weusdijk-Hietland.

45. Op driesprong LA, Hazelberg.

33. T-splitsing LA, Wichersweg, volg
kn.p.routebord 82

46. Op 5-sprong rechts aanhouden
Witzand. (direct links ziet u een
natuurgebied, waar de gevlekte
orchis voorkomt)

35. Lebbenbruggedijk na 2x splitsing via
kn.p routebord 82 blijven volgen.
36. Na brug over de Slinge ziet U
rechts museum 'De Lebbenbrugge'. (Rustpunt.) +/-20 km.
37. Lebbenbruggedijk na museum en
splitsing blijven volgen.

De route is ± 28 km lang

42. Bij landgoed 'Beekvliet' LA brug
over en direct RA kn.p.route 76
fietspad langs De Slinge volgen

31. T-splitsing LA, Höfteweg.

34. Splitsing RA, Lebbenbruggedijk.

Fietstocht
rond Barchem

47. Bij ANWB paddenstoel 21324 LA
Soerinkweg. Na ruitercomplex en
'landschapschilderij' splitsing links
aanhouden. Soe rinkweg blijven vol
gen tot aan Borculoseweg (Let op
voorrangsweg)

Eindpunt. (Tegenover de kerk is mogelijk rustpunt HCR ‘in de Groene Jager’)

De route is samengesteld door Henk Lubberdink

Jubileum fietstocht t.b.v. 150-jarig bestaan Hervormde Kerk Barchem.
Praktische informatie:

2.

De tocht begint aan de achterzijde van de
kerk bij het woonpluscentrum ‘het Station’.

Op kruising (verharde weg oversteken)
RD, Rammelgoor.(zandweg )

3.

Op verharde weg LA, Hazelberg.

4.

Direct hierna splitsing RA, 't Overlaar.

5.

LA Hofmanssteeg. (Verharde weg gaat

De tocht slingert door het prachtige buitengebied rond het dorp Barchem.
Onderweg komt men langs twee horeca
gelegenheden, een molen en een boerderijmuseum.
Museum 'De Lebbenbrugge' is van medio
mei tot 1 oktober dagelijks open van
11.00 tot 17.00 uur. In het museum is
een koffieschenkerij, voorts is er een oplaadpunt voor o.a. elektrische fietsen.
RD = rechtdoor; RA = rechtsaf; LA =
linksaf
Bij alle aanwijzingen in de routebeschrijving gaat het uitsluitend om verharde –
en/of zandwegen, alsmede fietspaden.
Kn.p = kooppuntenroute aanduiding.

1.

RD vanaf startpunt.
(Borculoseweg=voorrangsweg oversteken)

Soerinkweg, splitsing RD (klinkerweg
wordt onverhard fietspad.) Na kruising
van zandwegen RD, Soerinkweg
blijven volgen.

over in zandweg, wordt later weer klinker
weg.)

6.

T-splitsing RA, Zwiepseweg. (Na 150 en

13

Op kruising LA, Schoneveldsdijk,
richting Medler-Ruurlo, zie
ANWB paddestoel 20403

14

Links aanhouden in flauwe
bocht = Looweg (fietspad),
kn. p route 52 volgen.

15. Op kruising RD verharde weg
oversteken fietspad blijven volgen = Looweg.

200 m zijn er twee rustpunten, t.w. ‘de
Zwiepse Molen’ en uitspanning ‘de Witte
Wieven’.)

16. Op driesprong links aanhouden,
fietspad = Looweg blijven volgen
tot verharde weg.

7.

Na uitspanning ‘de Witte Wieven’ en
splitsing RD richting Lochem.

17. RA op verhardeweg = Woodbrookersweg.

8

Direct na Camping ‘Erve Harkink’, LA
fietspad op.

18. Woodbrookersweg na splitsing
blijven volgen.

9.

RD op kruising van zandwegen.

19. Op kruising RA Flierdijk = klinkerweg (U heeft ongeveer 9.68 km afge-

10. RD op driesprong, fietspad = Hoge
Enkweg blijven volgen.
11. Einde weg LA, fietspad LochemBarchem volgen tot ANWB paddenstoel 20402.
12.

Bij ANWB paddenstoel 20402 RA, via
verkeersgeleider voorrangsweg oversteken en borden 'doorgaand verkeer'
over de parkeerplaats volgen. (Links ziet
u eventueel rustpunt BON’APARTE.)

legd.)

20

Bij ANWB paddestoel 20408
rechts aanhouden, klinkerweg gaat
over in onverhard fietspad, blijft
Flierdijk. (Na ± 200 m fietst u in natuurgebied 'Hagenbeek'.)

21. RD verharde weg (Hardermaat)
oversteken en fietspad (= Flierdijk) blijven volgen.
22. T-splitsing LA, Vordenseweg.
23. Op 5-sprong RA, Vrochterdijk

