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Fietsroute Varsseveld en omgeving 
 

24,9 km 
1 u. 17 min. (exclusief stops) 
Varsseveld – Sinderen – Voorst - Engbergen – Ulft – Silvolde – Sinderen - Varsseveld 
 
Begin- en eindpunt: Van Raam, Varsseveld 
Route geschikt voor alle Van Raam fietsen 
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Routeinformatie 

De fietsroute gaat over verharde wegen en (fiets)paden en brengt je langs rustige plekken en 
prachtige natuur waarbij onderweg veel groen te zien is. Ook is er de mogelijkheid om langs de 
kinderboerderij te gaan in Engbergen, waar je even kunt rondkijken, of je kunt een hapje 
eten/drinken bij Restaurant Engbergen of Koffieboerderij Groot-Nibbelink. De fietstocht is 
geschikt voor alle aangepaste fietsen van Van Raam. 
 
 
Stop 1: Restaurant Engbergen (optioneel) 
Restaurant Engbergen ligt op een prachtige plek 
tussen de bossen, een uitgelezen plek om even tot 
rust te komen en te genieten van een hapje en een 
drankje. Het restaurant beschikt ook over een 
speeltuin. Adres: Bosweg 3, Voorst/Gendringen. 
Bekijk de openingstijden online op 
www.restaurant-engbergen.nl  
 

 

Stop 2: Kinderboerderij Engbergen (optioneel) 
Kinderboerderij Engbergen is bekroond met de 
publieksprijs van de Achterhoek Architectuurprijs. 
Maak kennis met de dieren en ontmoet de 
vrijwilligers. Adres: Ulftseweg 4b, Gendringen. Voor 
meer informatie kijk: www.kinderboerderij-
engbergen.nl  

 

Stop 3: Koffieboerderij Groot-Nibbelink (optioneel) 

Koffieboerderij Groot-Nibbelink is in gebruik als 
pleisterplaats met speeltuin. Een rustpunt tijdens de 
fietstocht. Fiets je met kinderen? Deze kunnen lekker 
spelen in de speelweide. Adres: Nibbelinklaan 12, 
Sinderen. Kijk online voor de openingstijden: 
www.koffieboerderij.nl  

 

De fietsroute vind je op de volgende pagina. Veel fietsplezier! 

http://www.restaurant-engbergen.nl/
http://www.kinderboerderij-engbergen.nl/
http://www.kinderboerderij-engbergen.nl/
http://www.koffieboerderij.nl/
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Fietsroute 

1. Startpunt: Van Raam, Guldenweg 23, Varsseveld 
 

2. Sla rechtsaf en vervolg de Guldenweg, richting Bielheimerbeek (450 m) 
 

3. Ga rechtdoor op de 1e rotonde, vervolg de Aaltenseweg (1 km)  
 
Leuk weetje: Van Raam was t/m december 2018 gevestigd aan de Aaltenseweg. U fietst langs het 
oude Van Raam pand, Aaltenseweg 56 (linkerzijde). 
 

4. Neem bij de volgende rotonde de 3e afslag (links) naar de Sinderenseweg. 
 

5. Vervolg de weg (4,3 km) 
 

6. Sla rechtsaf naar de Molenweg en vervolg de route (1,3 km) Je fietst nu Sinderen uit. 

Gefietst: 20 min. (7,0 km) 
 

7. Vervolg de weg (1,4 km) 
 

8. Neem op de rotonde de 2e afslag (rechtdoor) naar de Marmelhorstweg en vervolg de weg 
(2,2 km) 

 
9. Onderweg kom je een brug tegen welke over het water gaat, fiets hier rechtdoor over de 

brug. Vervolg de weg en je komt op de Engbergseweg, blijf rechtdoor fietsen (1,2 km) 
 

10. Sla na 1,2 km linksaf om Restaurant Engbergen te bezoeken, of fiets rechtdoor om de 
route te vervolgen (400 m) 

 
11. Neem op de rotonde de 3e afslag (links) naar de Ulftseweg als je Kinderboerderij 

Engbergen wilt bezoeken. De bestemming bevindt zich aan de linkerkant (150 m). Of 
neem op de rotonde de 1e afslag (rechts) naar de Ulftseweg als je de weg wilt vervolgen 

 
12. Indien je naar de Kinderboerderij bent geweest: fiets terug richting de rotonde en vervolg 

de weg naar de Ulftseweg (rechtdoor op de rotonde) 
 

13. Fiets rechtdoor op de Ulftseweg/Bongersstraat (2 km) Je fietst Ulft binnen, vervolg de weg 
 

Gefietst: 40 min. (14 km) 
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14. Maak een flauwe bocht naar rechts en vervolg de weg. Je fietst over een brug met water. 
 

15. Steek na de brug de weg over en vervolg de weg op het rode pad (langs het 
benzinestation) (800 m) 

 
16. Maak een flauwe bocht naar links om op de Ulftseweg te blijven. Je fietst Ulft uit (550 m) 

 
17. Neem bij de rotonde de 3e afslag (rechts) richting Silvolde. Je fietst Silvolde binnen (400 m) 

 
18. Sla bij de Korenweg rechtsaf en fiets rechtdoor. Je komt bij een kruising, fiets hier 

rechtdoor (langs supermarkt Plus) (700 m) 
 

19. Sla rechtsaf om op de Korenweg te blijven (300 m) 
 

20. Sla bij de Berkenlaan (grote weg) linksaf, langs het benzinestation (130 m) 
 

21. Sla rechtsaf naar de Rabelingstraat en vervolg de weg. Je fietst Silvolde uit (1,7 km) 
 

22. Sla bij de Heidedijk rechtsaf (27 m) en meteen weer linksaf naar de Koninksweg (750 m) 
 

Gefietst: 60 min. (19,3 km) 
 

23. Ga bij het kruispunt rechtdoor op de Koninksweg (800 m) 
 

24. Sla bij het kruispunt rechtsaf naar de Nibbelinklaan (850 m) 
 

25. Je vindt Koffieboerderij Groot-Nibbelink aan de rechterzijde. 
 

26. Ga bij de koffieboerderij linksaf richting de Idinkweg en vervolg de weg (1,6 km) Je komt 
langs het treinstation, blijf hier de weg vervolgen richting de Westelijke Oude Aaltenseweg 
(650 m) 

 
27. Sla aan het einde van de weg linksaf naar de Sinderenseweg (300 m) 

 
28. Neem op de rotonde de 1e afslag (rechts) naar de Aaltenseweg en vervolg de weg (1,0 km) 

 
29. Neem bij de volgende rotonde de 2e afslag (rechtdoor) naar de Guldenweg. Fiets rechtdoor 

en je vindt Van Raam aan de linkerzijde (500 m) 
 

30. Eindpunt: Van Raam, Guldenweg 23, Varsseveld 
 

Gefietst: 1 u. 17 min. (24,9, km) 


