Route 2. Geesteren,Borculo met verlenging richting Barchem en Lebbenbrugge.
Lengte ± 28 km, met verlenging ± 40 km.
1. Vanaf startpunt linksaf, einde weg rechts (Aaftinksdijk) verharde weg volgen (Boshoek)
2. Eerste weg rechtsaf (Oude Rengersweg) einde weg links.
3. Na kruising linksaf (Schothorstweg) op kruising linksaf (Laarbergweg)
4. Einde weg rechts, na brug rechts (Horstweg) na 200 meter links fietspad op (Engelskamp)
5. Einde fietspad rechts aanhouden, na 50 meter rechts en dan weer rechts (Meiweg)
6. Eerste weg rechts (Boerenesweg) eerste weg links (Geesterse Broekweg) rechtsaf
(Altena’s Dijk) einde weg linksaf en meteen weer rechtsaf (Hagmansweg)
7. Na brug links (Schaghorstweg) einde weg linksaf (Slaapdijk) na brug linksaf en meteen
rechtsaf (Scherpzichtdijk) op verharde weg rechtdoor.
8. Einde weg links en meteen weer rechts (Waninkdijk) eerste weg rechtsaf (Veldsnijdersweg) op verharde weg rechtsaf (Scheurspad) weg oversteken en op fietspad links, derde
zandweg rechtsaf (Kattenbeekdijk, bord staat links van de grote weg) einde weg linksaf
meteen weer rechtsaf (Stuwweg) na oversteken stuw fietspad langs beek volgen.
9. Na 200 meter rechtsaf fietspad voor de lange route. Voor de korte route ga verder bij FF
10. Einde fietspad links, eerste weg links (Hazelberg) op vijfsprong rechts(Witzand)
11. Op kruising met zandweg linksaf (Soerinkweg) fietspad volgen, einde weg linksaf, bij
fietsoversteekplaats rechtdoor (Maandagsdijk)
12. Fietspad volgen, na museumboerderij "De Lebbenbrugge" eerste weg links (Galgenveldsdijk) na zandweg verharde weg rechtdoor volgen, weg oversteken, fietspad linksaf.
13. Eerste zandweg rechts (Enteldijk) op kruising met verharde weg rechtsaf, na brug rechtsaf
fietspad op.
FF 14. Einde fietspad linksaf, over brug meteen rechtsaf fietspad op, fietspad gaat over in
asfaltweg, deze weg volgen (Heure) einde weg links, op 3e kruising linksaf
(Burg.Bloemersstraat)
15. Voor bocht rechts (Molenkolkpad) over bruggetje rechts (Perkamentlaantje) einde weg
linksaf meteen weer linksaf (Lange Molenstraat) over brug bij watermolen, rechts
fietsbruggetje over, weer rechtsaf en dan linksaf richting kerk, einde weg linksaf.
16. Kruising oversteken (Spoorstraat volgen) na brug over Berkel meteen rechtsaf fietspad op
(Berkelpad)
17. Einde fietspad links, na tunneltje fietspad links (Rotmansdiekske) weg oversteken naar
Keistraat, einde weg rechts (Pastorieweg) meteen weer links (Hagensweg) in bocht
rechtdoor op fietspad (Riethorstdijk)
18. Op kruising Oude Diepenheimseweg linksaf volgen, na brug rechtsaf (Lage Broekdijk)
na ± 200 meter rechtsaf naar einde route.

