
 

Fietsroute ‘Door de Veluwse bossen rondom Apeldoorn’ 

Start- en eindpunt: De Naald in Apeldoorn (Kruising Loolaan/Jachtlaan/Zwolseweg).  

Parkeren kan langs de Loolaan of Jachtlaan.  

Afstand:  50 km  

Routebeschrijving:  

1. Fiets de Amersfoortseweg op langs de zijkant Paleis Het Loo. Deze weg vervolg je voor 7,8 

kilometer.  

2. Sla rechtsaf de Aardhuisweg in. Helemaal uitrijden tot je in Uddel bij het kruispunt in het 

dorp uitkomt. Hier steek je recht over, de Harderwijkerweg in.  

3. De Harderwijkerweg doorrijden tot het asfalt overgaat in een zandpad; hier sla je linksaf de 

Oudedijk in. Doorrijden tot het einde.  

4. Rechtsaf de Uddelermeerweg in, deze weg vervolg je tot deze bij Landgoed Staverden op de 

Staverdenseweg uitkomt. Hier sla je rechtsaf.  

5. De Staverdenseweg helemaal uitrijden tot deze midden in Elspeet op een T-splitsing uitkomt. 

Hier ga je even rechtsaf, de Uddelerweg in en na een paar tientallen meters weer linksaf 

(tussen de tankstations door), de Vierhouterweg in.  

6. Op de Vierhouterweg kun je even later het fietspad op en dit helemaal uitrijden tot in 

Vierhouten. Het fietspad wijkt wat af van de weg en je komt op de Nunspeterweg uit. Hier sla 

je rechtsaf om naar Vierhouten te rijden.  

7. In Vierhouten blijf je Nunspeterweg volgen, bij de Y-splitsing links aanhouden, de 

Gortelseweg op. Even later linksaf (fietsbordjes Tongeren/Epe). 

8. Dit fietspad volgen tot de kruising met een ander verhard fietspad: je bent bij Knooppunt 18. 

Hier ga je rechtsaf. Volg het fietspad met een scherpe bocht naar links en dan kom je even 

later op een ander fietspad uit: hier rechtsaf.  

9. Fietspad volgen tot je op een verharde autoweg komt (Vierhouterweg). Hier linksaf en een 

klein stukje door tot je aan je rechterhand een grote parkeerplaats ziet, waar vaak de 

ijswagen van Rozeboom staat.  

10. Bij de parkeerplaats sla je rechtsaf, de Oranjeweg in. Rijd deze uit tot je op een T-splitsing 

uitkomt.  

11. Hier ga je linksaf, de Elburgerweg in. Deze weg rijd je helemaal uit voor 7,5 kilometer tot je 

op de drukke Zwolseweg uitkomt.  

12. Steek de Zwolseweg over en rijd rechtdoor de Nieuwe Molenweg in. Aan het einde rechtsaf, 

de Oude Zwolseweg in en even later, net na de Wenumse Watermolen, weer linksaf, de 

Astaweg in.  

13. Vlak daarna kun je rechtsaf een fietspad in. Dit fietspad blijf je volgen tot je in Apeldoorn op 

de drukkere Anklaarseweg uitkomt. Hier sla je rechtsaf.  

14. Bij het verkeerslicht steek je rechtdoor over, de Koningsstraat in. De Koningsstraat gaat 

verderop met een scherpe bocht naar links en heet dan Loseweg. Bij het verkeerslicht ga je 

rechtsaf en na 350 meter ben je weer bij De Naald. 

 

Fijne fietstocht gewenst! 


