Fietsrondroute Echten - Koekange vanaf Landclub Ruinen
Afstand: 46,5 km. Ingekorte route: 35 km

Om onderweg naar uit te kijken:
- natuurgebied Ruiner Bos
- dorpje Echten met landgoed Huis te Echten
- waterrijk natuurgebiedje bij Blijdenstein
Aangename horeca onderweg:
Anholt:
’t Oude Posthuus (bij knooppunt 59)
Echten:
Bosch-Zicht (bij knooppunt 29)
Koekange: Eetcafé Bouwmeester (bij knooppunt 67)
Weerwille: Pitch en Putt Koekange (600m van knooppunt 60, in richting van
knooppunt 67)

Korte aanrijroute naar eerste knooppunt (= 59)
0,0 km
0,15 km
0,95 km

Start vanaf De Brink van Landclub Ruinen en verlaat camping via
toegangsweg
na 150m ga bij weg rechtsaf (= Oude Benderseweg)
na 800m vlak voor einde weg (bij paddenstoel 63455), scherp linksaf
(straatnaam: Voor de Broeken). Ga verder naar knooppunt 59

De route gaat verder via de volgende knooppunten:

59 – 61 – 75 – 29 – 69 – 68 – 66 – 67 – doorsteek – 02 – 03 –
83 – 60 – 82 – route terug naar camping
Doorsteek tussen knooppunten 67 en 02
23,1 km
29,7 km
30,8 km

vanaf knooppunt 67 volgt u voorlopig route richting knooppunt 80
na 6,6 km bij ANWB-richtingwijzer 2437/2: verlaat knooppuntenroute en
ga rechtsaf richting Ruinerwold (straatnaam: Broekhuizen)
na 1,1 km vlak voor spoorwegovergang bent u weer op de
knooppuntenroute. Ga verder richting knooppunt 02

Route terug naar camping vanaf knooppunt 82
42,0 km
42,7 km
43,55 km
44,5 km
44,7 km
44,95 km
45,1 km
45,9 km
46,0 km
46,45 km

vanaf knooppunt 82 volgt u even route richting knooppunt 55
na 700m bij tweede weg naar rechts, verlaat knooppuntenroute en ga
hier rechtsaf (straatnaam: Blanken)
na 850m vijfsprong, ga schuin naar rechts (= Noordharen)
na 950m einde weg (T-splitsing), linksaf (= Armstraat)
na 200m rechtsaf
na 250m voorrangsweg (Anserweg), oversteken en aan overkant
rechtsaf (fietspad)
na 150m eerste zijweg, linksaf richting Bezoekerscentrum (straatnaam:
Benderse)
na 800m rechtsaf fietspad richting Molen De Zaandplatte (Molenpad)
na 100m in bosje, linksaf smal pad op naar de camping (= ’t
Wandelpad). Aan einde pad linksaf
na 450m bent u weer terug bij De Brink van Landclub Ruinen

De route kan in Koekange (bij knooppunt 67) worden ingekort:
23,1 km
25,25 km

ga van knooppunt 67 direct naar knooppunt 60
na 2,15 km bij knooppunt 60 (in Weerwille) volg je verder de route
richting knooppunt 82

