
 

Fietsroute ‘Van Apeldoorn naar de Posbank’ 
85 km 

 

Startpunt: Fletcher Hotel Apeldoorn (Soerenseweg 73) 

 

1. Fiets de Soerenseweg in richting Hoog Soeren. Steek de schuin lopende 

J.C. Wilslaan over en blijf het fietspad naar Hoog Soeren volgen. Ook in 

Hoog Soeren de weg blijven vervolgen, met de bocht mee naar links. Dit 

weggetje volgen tot Halte Assel bij de spoorwegovergang.  

2. Steek het spoor over, volg de klinkerweg omhoog en blijf op deze weg. 

Steek bij het kruispunt recht over, de weg is hier zo’n 800 meter 

onverhard tot iets voorbij de Schaapskooi Hoog Buurlo.  

3. Blijf dit fietspad volgen, over de Hoog Buurlose Heide en door het bos, 

tot je bij de N304 uitkomt. Steek deze over, even linksaf en dan rechtsaf 

het weggetje in. Even later kom je op de doorgaande weg door 

Hoenderloo uit.  

4. Blijf deze weg helemaal volgen tot je uiteindelijk op de T-splitsing met de 

Koningsweg uitkomt. Sla daar rechtsaf.  

5. Volg de Koningsweg tot de volgende T-splitsing. Hier oversteken, even 

een paar meter naar links en dan rechtsaf het wildrooster over, het 

smalle fietspad op.  

6. Dit fietspad helemaal volgen tot aan de witte brandtoren. Hier ga je 

rechtsaf en na ca. 1,5 km weer linksaf, het fietspad op.  

7. Volg dit fietspad helemaal tot aan Paviljoen De Posbank en het 

uitzichtpunt. Tijd voor een tussenstop!  

8. Neem het fietspad weer terug in de richting waar je vandaan komt en sla 

na 900 meter rechtsaf, de Burgemeester Bloemersweg in. Volg deze weg 

tot de T-splitsing, hier ga je linksaf (Lange Juffer) en even later rechtsaf 

(Schaapsallee).  

9. Volg de Schaapsallee tot je aan je rechterhand het imposante Landgoed 

Laag Soeren ziet. Even later kun je linksaf slaan. Bij de Y-splitsing ook 

links aanhouden en deze weg doorfietsen tot de Harderwijkerweg. Daar 

ga je linksaf.  

10. De Harderwijkerweg helemaal volgen tot de rotonde, daar linksaf naar 

Loenen.  



 

11.  In Loenen ga je vlak na Hotel Restaurant ‘De Loenermark’ linksaf, de 

Groenendaalseweg op. Deze helemaal uitrijden en net over het viaduct 

rechtsaf.  

12.  Blijf de weg vervolgen tot je rechtsaf kunt en de drukke weg oversteekt. 

Aan de overkant sla je linksaf en volgt het fietspad langs de drukke weg 

richting Beekbergen.  

13.  In Beekbergen bij het verkeerslicht bij ‘De Smittenberg’ linksaf, de 

Engelanderweg in. Helemaal uitrijden tot je op de Hoenderloseweg 

uitkomt. Hier rechtsaf en even later bij ’t Pannenkoekhuis Ugchelen weer 

linksaf, de Hoog Buurloseweg in.  

14.  Steek bij de Europaweg de weg over en vervolg de Hoog Buurloseweg. 

Een paar kilometer verderop kun je rechtsaf, de Alverschotenseweg in 

(hier fietsten we ook op de heenweg al, maar dan in de andere richting).  

15. Blijf de Alverschotenseweg volgen tot de spoorwegovergang; vlak voor 

het spoor kun je rechtsaf een fietspad op.  

16. Blijf op het fietspad tot je een klinkerweggetje met ANWB-paddenstoel 

tegenkomt, hier ga je linksaf en steek je het spoor over, de Asselsestraat 

op.  

17. Flink klimmen; vanaf de top van de klim rijd je nog zo’n kilometer door 

tot je aan je linkerhand een verhard fietspad ziet (ook gemarkeerd met 

ANWB-paddenstoel). Hier ga je linksaf het fietspad op.  

18. Blijf het fietspad helemaal volgen tot aan de Soerenseweg. Daar ga je 

rechtsaf en daal je af tot het Fletcher Hotel Apeldoorn.  

 

Verkorte route (73,5 km): 

1. Volg punt 1 t/m 13 van de lange route. 

2. Bij de Europaweg gekomen sla je rechtsaf en volg je het fietspad tot het 

grote kruispunt met verkeerslichten (met de Laan van Westenenk). Hier 

ga je linksaf.  

3. Blijf deze weg helemaal volgen tot je bij het Fletcher Hotel Apeldoorn 

uitkomt.  


