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6b. LOENEN →→→→ KLARENBEEK  (ca. 15 km) 
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Start van de route vanaf Bushalte Bergakkerweg 

 
 loop richting Eerbeek/Arnhem (Eerbeekseweg) naar rotonde na  840 m 

  
 LA aan de linkerkant van de rotonde zandweg (Zilvenseweg) na  340 m 

 LAH op Y-splitsing (Oordweg) na  960 m 
 LA op T-splitsing (Horsterdijk), deze gaat bij zij weg (Koeweg) over in de (Eerbeeksedijk),  

  de route loopt samen met LAW 2 (Trekvogelpad). na  190 m 

 RA op T-splitsing (Broekseweg) bij KP 59 (fietsnetwerk “Veluwe”), vervolg de weg, kruis  
  het kanaal,  

 hier verandert de straatnaam (Loenensemarkweg) na  910 m 
 RA op T-splitsing naar onverharde weg (Zilvensebroekweg) bij KP 58 (fietsnetwerk  

  “Veluwe”) na  1760m 
RA op T-spiltsing (Loenensemarkweg) na  910 m 

RA op T-splitsing (Voorsterweg) bij de Achterste Molen na  830 m 
LA op T-splitsing (Grote Braakweg) na  1220 m 

RA op T-splitsing (Langschoten) na  750 m 
RA op T-splitsing (Klarenbeekseweg), passeer zijwegen (Oosterbroeksweg en  

 Scherpenberg) na  960 m 
LA op T-splitsing (Klarenbeekseweg 67 t/m 73), straatnaam (Klarenbeekseweg) gaat ook  

 rechtdoor na  660 m 
RA op T/Y-splitsing (Weterschoten) bij nr. 28, kruis een waterstroom (de Verloren Beek). na  360 m 

RA over Beekbergse beek, hier loopt LAW 3 (Marskramerpad) en een Klompenpad na  70 m 
LAH op T/Y-splitsing (Weterschoten), LAW volgen. Klompenpad gaat hier rechtdoor na  370 m 

RAH op Y-splitsing (Woudweg) bij pdstl. 23177/001.  na  50 m 

LA op T-splitsing (Klarenbeekseweg) na  110m 
RA op T-splitsing (Hessenallee)  na  140 m 

LA op T-splitsing (de Til) na  170 m 
LA op T-splitsing (de Til), straatnaam gaat over in (de Zweep) na  60 m  

RA op T-splitsing (de Doorvaart), straatnaam gaat over in (Postweg) na  730 m 
LA op T-splitsing (Molenweg), richting KP 68 (fietsnetwerk “Veluwe”, LAW 3  

 (Marskramerpad) gaat hier rechtdoor na  380 m 

 RA op T-splitsing (Hoofdstraat)  na  100 m 

 LA op T-splitsing (Dalkweg) na  470 m 
 

 Einde van de Etappe bij kruispunt Dalkweg en Henkenburgweg 
 

Uitlooproute naar het Station Klarenbeek 

RA op kruising (Henkenburgweg), hier loopt ook het Grenspalenpad Klarenbeek en een klompenpadna 1200 m 
RA op T-splitsing (Goorstraat) na 30 m 

LA op T-splitsing (Hoofdstraat) richting station Klarenbeek na 480 m 

 
 Einde van de Uitlooproute 

 


