
blijf jezelf

Start bij Dorpsstraat 2C in Otterlo (Ede, Gelderland) en ga oostwaarts

Ga na 489 meter op de kruising rechtdoor , naam wordt Houtkampweg

Ga na 2.6 km. bij de zijstraat rechtsaf naar Wildbaanweg

Ga na 3.9 km. op de kruising linksaf naar fietspad

Ga na 675 meter bij de T-splitsing schuin links , naam blijft fietspad

Ga na 4.9 km. bij de zijstraat linksaf naar Sintelweg

Ga na 1.6 km. op de kruising linksaf naar Houtkampweg

Ga na 1.2 km. bij de T-splitsing scherp rechts naar Kronkelweg

Ga na 2.5 km. op de kruising schuin rechts naar fietspad

Ga na 260 meter bij het kruispunt schuin rechts naar Hertjesweg

Ga na 1.2 km. bij de T-splitsing linksaf naar Prins Hendriklaan

Ga na 83 meter op de kruising rechtsaf naar fietspad

Ga na 120 meter bij de T-splitsing linksaf , naam blijft fietspad

Ga na 1.7 km. bij de T-splitsing schuin rechts naar Prins Hendriklaan

Ga na 15 meter op de kruising linksaf naar kassa Hoge veluwe

Ga na 32 meter bij het einde rechtdoor , naam wordt Houtkampweg

Ga na 310 meter bij het kruispunt schuin links naar Apeldoornseweg

Ga na 99 meter bij de zijstraat rechtdoor , naam wordt Harskampweg

Ga na 150 meter bij de zijstraat schuin links , naam blijft Harskampweg

Ga na 530 meter bij de zijstraat schuin rechts , naam blijft Harskampweg

Ga na 12 meter bij het kruispunt linksaf naar Otterloseweg

Ga na 256 meter bij het einde rechtdoor , naam wordt Apeldoornseweg

Ga na 4.4 km. na de oversteek rechtdoor , naam blijft Apeldoornseweg

Ga na 3.1 km. bij de rotonde linksaf naar Harskamperweg

Ga na 293 meter bij het kruispunt linksaf naar Dorpsstraat

Kom na 34 meter bij het eindpunt van de route

VERRASSEND VELUWE (30 KM)

Ontdek een van de mooiste en meest 
ongerepte gebieden van Nederland. Fiets 
langs bos, heide en water. Onderweg vind 
je genoeg mogelijkheden om even bij te 
komen met iets lekkers. Veel fietsplezier 
met onze brede fietspadenroute! 


