
Routeplanner historisch arrangement. (30 km)

Start bij Rosenhaege 

Na uw verblijf op Rosenhaege slaat u linksaf. Op de eerstvolgende kruising rijdt u rechtdoor.

Op de tweede kruising (op de grote weg, de Kottenseweg) rechtdoor rijden.

U rijdt door de kern van Kotten op derde kruising rechtdoor. Dit is de Meester Meinenweg.

Nu vervolgt u de Meester Meinenweg tot aan de Harkelwassinkweg. Hier rijdt u de 
Harkelwassinkweg op tot aan de Aarninkweg (geen doorgaande verharding).

Op de Aarninkweg ziet u aan uw rechterhand scholtengoed ''Het Aarnink'' liggen. Aan het 
einde van deze weg ligt Scholtengoed ''Het Hijink''.

Bij het scholtengoed Hijink slaat u rechts af de Hijinkhoekweg op. U vervolgt uw weg tot de eerste 
afslag links en rijdt de Schoolweg op. U rijdt de weg af tot het buurtschooltje. U slaat hier linksaf. 
(dit is dit is ook nog de Schoolweg). 

Bij de T splitsing slaat u rechtsaf en rijdt de Gosselinkweg op. Volg deze weg tot aan 
de Wooldseweg en sla hier rechtsaf. 

U vervolgt deze weg tot de eerste afslag aan uw linkerzijde richting Miste/Aalten en rijdt hier de 
Brinkeweg op. U rijdt door het natuurgebied ''De Bekendelle'' dat nog in bezit is van meerdere 
Scholtenboeren. Daarna rijdt u het spoor over tot aan de kern van buurtschap Miste en houdt 
daarna links aan en rijdt de Heemkamppieperweg op richting buurtschap de Haart. Ook hier 
komt u over het spoor. 

U vervolgt uw weg tot aan de Blekikinghofweg en gaat hier rechtsaf richting Bredevoort. Daarna 
slaat u linksaf bij Steakhouse Vivaldi de Haartweg op. In de kern van buurtschap de Haart slaat 
u rechtsaf de Buninkdijk op. 

Hier vervolgt u uw weg tot over het spoor en rijdt tot aan de Eskesweg en slaat hier linksaf en 
daarna gelijk rechtsaf bij boerderij ''Eskes'' de Walfoortlaan op. (geen doorgaande verharding).

Aan uw rechterhand vindt u vlak na de brug, havenzate ''Het Walfort'' liggen. U vervolgt uw weg
tot aan de Bredevoortsestraatweg waar u rechtsaf slaat richting Bredevoort. 

Bij de stoplichten slaat u linksaf en rijdt daarna gelijk rechtsaf de Winterswijksestraat op. 

Daarna slaat u linksaf en rijdt de Koppelstraat in die u tot de Landstraat vervolgt. Hier gaat u rechts 
en daarna gelijk linksaf de markt op. In deze straat vindt u ook het VVV waar u zich om 15.00 uur 
aan kunt melden voor de rondleiding. Wanneer u deze straat uitrijdt, vindt u aan uw rechterhand 
Bertram. 

Na uw verblijf in Bredevoort vertrekt u via t' Zand bij Bertram in noordelijke richting naar de 
Slingeplas en slaat hier linksaf de Kruidtorenstraat in. U vervolgt uw weg daarna via de 
Pastoorsdijk tot aan de Kloosterdijk waar u rechtsaf slaat. U vervolgt uw weg op de tot aan het 
monument. Deze is geplaatst ter herringering aan het klooster uit 1600. U slaat hier rechtsaf 
richting Corle de Hoeninkdijk op welke overgaat in de Schaarweg. 

U vervolgt uw weg tot aan de Winterswijkseweg en slaat hier rechtsaf. Deze gaat over in de 
Corleseweg. Na ongeveer 2 kilometer vindt u aan uw rechterhand restaurant ''De Woord''. 


