Fietsroute Apeldoorn
‘Langs Hoog Soeren en Radio Kootwijk’
Start- en eindpunt: De Naald / Paleis Het Loo in Apeldoorn (Kruising
Loolaan/Jachtlaan/Zwolseweg). Parkeren kan langs de Loolaan of Jachtlaan.
(Alternatief start- en eindpunt: Hoog Buurlo, de parkeerplaats op de kruising
Alverschotenseweg / Hoog Buurloseweg / Turfbergweg; de route wordt dan een paar
kilometer korter.)
Afstand: ca. 31,5 km
Routebeschrijving:
1. Fiets vanaf de Naald de Jachtlaan in en ga bij het eerste verkeerslicht rechtsaf, de
Soerenseweg in.
2. Deze weg volg je, je steekt na een tijdje de voorrangsweg J.C. Wilslaan over en fietst
verder rechtdoor. Deze weg stijgt behoorlijk.
3. Je komt in het dorpje Hoog Soeren en blijft hier de weg vervolgen met de bocht mee
naar links. Als je het dorp weer uit bent slingert de weg zich over de Asselsche Heide.
4. Fiets door tot je aan je rechterhand het eethuisje ‘Halte Assel’ ziet. Hier ga je
rechtsaf. Vervolg dit fietspad en ga met de scherpe bocht mee naar links.
5. Als je op een kruising komt met een picknickbank en een onverhard pad rechtdoor,
sla je linksaf, het fietspad weer op. Deze volg je, over de A1 en over het spoor, tot je
op een onverharde weg uitkomt, met aan de linkerkant een verhard fietspad. Hier ga
je rechtsaf.
6. Even later kun je, net voor het wildrooster, linksaf een verhard fietspad in slaan. Volg
dit pad helemaal tot je bij het grote zendgebouw van Radio Kootwijk uit komt.
7. Fiets langs het gebouw op en neem een kijkje aan de voorkant. Daarna fiets je de
weg in die vanaf het zendgebouw start (Radioweg). Deze weg komt uit op de
Turfbergweg, ga daar linksaf. Je fietst nu over de heide en komt even later bij het
kruispunt Turfbergweg/Alverschotenseweg/Hoog Buurloseweg. (Desgewenst kun je
hier even naar rechts afslaan om een kijkje bij de schaapskooi van Hoog Buurlo te
nemen.).
8. We slaan linksaf, de Alverschotenseweg in.
9. Deze fiets je uit tot je vlak voor de spoorwegovergang rechtsaf een verhard fietspad
in slaat.
10. Volg dit fietspad tot de eerste spoorwegovergang met ANWB-paddenstoel; hier ga je
linksaf het spoor over.
11. Vervolg deze weg tot je verderop weer een ANWB-paddenstoel ziet staan waar je
linksaf een verhard fietspad door het bos in slaat. Volg dit fietspad helemaal tot het
einde tot je weer op de Soerenseweg uit komt.

Noot: als je de route start bij Hoog Buurlo i.p.v. in Apeldoorn, sla je nu linksaf en pak
je de route op punt 3 weer op. Fiets je vanuit Apeldoorn, dan volg je verder de
routebeschrijving.
12. Je slaat rechtsaf op de Soerenseweg, steekt even later de J.C. Wilslaan weer over en
volgt de weg dan tot het verkeerslicht bij het Fletcherhotel. Hier ga je linksaf en komt
dan weer bij de Naald / Paleis Het Loo uit.

