Rijroute naar Bontebrug 6
Let op:
Het adres is Bontebrug 6, 7064LK Silvolde, maar in Silvolde is géén straat Bontebrug.
Bontebrug is een buurtschap tussen Ulft en Silvolde maar valt onder de postcode van Silvolde.
Komende vanuit Arnhem neem je de A12 richting Oberhausen. Op deze snelweg, vlak voor de grens, neem
je de afslag Doetinchem, Enschede dit is de A18.
Op de A18 neem je afslag 4 (Doetinchem-Oost, N317). Je ziet bij deze afslag aan de rechterkant in de verte
tussen de bomen een grote M van het bekende hamburgerconcern.
Onder aan de afslag zijn verkeerslichten. Hier ga je rechts af. Je volgt nu de borden N 317 richting
Dinxperlo. Deze weg blijf je volgen. Bij verkeerslichten rechtdoor. Bij de eerste rotonde rechtdoor. Bij de
tweede rotonde rechtdoor, niet de afslag Silvolde nemen. Je gaat dan echt verkeerd. Blijf de weg volgen
richting Dinxperlo.
Na de tweede rotonde als de weg een bocht naar rechts maakt, sla je links af. Dit blijft de N317, en je gaat
nu richting Dinxperlo, Breedenbroek, Bocholt. Na 30 meter komt een kruispunt. Hier ga je rechtdoor. Aan je
linkerhand zie je wel de kern van Bontebrug. Neem de volgende afslag na ca. 200 meter, (herkenningspunt :
aan de rechterhand staat een huis met groen geschilderde kassen). Let op er is hier geen voor-sorteervak en
men rijdt nogal hard op deze weg. Dus geef tijdig aan dat je links moet. Je steekt het fietspad over en
meteen na dit fietspad ga je rechtsaf. Dit is een doodlopende weg met de nummers 2,4 en 6. Je rijdt (graag
heel rustig) dit weggetje op, langs nummer 2 aan je rechterhand, over het erf van nummer 4 aan je
linkerhand. Het pad maakt een scherpe bocht naar links en dan rij je het pad op van Bontebrug 6.
Zie schetsen op de achterzijde
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