
 

 
 

Fietsroute De Veluwe op zijn mooist 

 

Deze route wordt aangeboden 50|50 Hotel Belmont 

 

 
 

Start- en eindpunt: 50|50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66 in Ede 

Afstand: 29,5 km 

 

Fietsen over de Veluwe is fietsen op zijn best. Uitgestrekte bossen worden afgewisseld door 

indrukwekkende heidevelden met stuifzanden. Je komt langs een oude boerderij waar verse 

producten te krijgen zijn en kunt neerstrijken op een terras om even bij te komen en te 

genieten van de rust. En alsof dat nog niet genoeg is, kun je een bezoek brengen aan het 

bekendste Nationaal Park van Nederland: de Hoge Veluwe. Binnen de poorten van het park 

vind je ook het Museonder, het Kröller-Müller Museum en Jachthuis St. Hubertus. Maar ook 

wie de Hoge Veluwe links laat liggen, zal volop genieten van de Veluwe op zijn mooist! 

 

Nationaal Park de Hoge Veluwe 

Wie Nationaal Park de Hoge Veluwe wil bezoeken, fietst bij KP 86 (punt 9 uit de 

routebeschrijving) rechtdoor. Na ca. 600 meter ben je bij de ingang. Voor meer informatie over 

o.a. openingstijden en toegangsprijzen klik hier 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid 

 

1. Verlaat Hotel Belmont via de hoofduitgang en ga L op de asfaltweg. 

 

2. Na ca. 100 meter scherp R het fietspad op. Na ca. 1,5 km meter ben je bij KP 79. 

 

3. Na KP 79 volg je KP 80. 

 

4. Na KP 80 volg je KP 81. 

 

5. Na KP 81 fiets je richting KP 82. Steek na ca. 550 meter de voorrangsweg over (bij 

autobedrijf Theunissen) en fiets de Roekelse Bosweg op. 

 

6. Op de eerste kruising van paden rechtdoor over het fietspad (bij het bord 'Roekel'). 

 

7. Bij de volgende kruising L (ter oriëntatie: aan je linkerhand staat een gele markering en aan 

je rechterhand bevindt zich een wildrooster). 

http://www.hogeveluwe.nl/


 

8. Na ca. 1,2 km ben je bij KP 84. Volg KP 86. 

 

9. Na KP 86 fiets je richting KP 5. Na ca. 2,3 km ga je door een hek en ben je bij een brede 

voorrangsweg. Ga hier R op het fietspad langs de weg (KP 5 gaat hier L). 

 

10. Neem de eerste weg L (Heideweg). 

 

11. Na ca. 250 meter L aanhouden op de Y-splitsing. 

 

12. Aan het eind L. Volg KP 63. 

 

13. Na KP 63 volg je KP 64. 

 

14. Na KP 64 volg je KP 62. 

 

15. Na KP 62 fiets je richting KP 80. Op de rotonde rechtdoor en direct na de rotonde L (voor 

het restaurant langs). 

 

16. Na de parkeerplaats van het restaurant R (Jan Hilgersweg). 

 

17. Aan het eind L bij het informatiebord (fietspad parallel aan de Zonneoordlaan). 

 

18. Ca. 300 meter na de spoorwegovergang ben je bij KP 60. Ga daar R richting de molen. Volg 

KP 78. 

 

19. Na KP 78 fiets je richting KP 79. Blijf op de asfaltweg. Hotel Belmont ligt na ca. 100 meter 

aan je rechterhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fietsknooppuntenkaart van de omgeving 

 

 
 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

50|50 Hotel Belmont 

Belmont ligt in een rustieke en bosrijke omgeving in het overgangsgebied van de Gelderse 

Vallei en de Veluwe. Met uitgestrekte bossen enerzijds en weidse akkers anderzijds ligt ons 

hotel in een landschappelijk aantrekkelijk geheel dat borg staat voor uitgesproken rust en veel 

ruimte. Belmont is geschikt als vakantieverblijf én als locatie voor het bedrijfsleven. Belmont 

is eigendom van het Leger des Heils en heeft geen winstoogmerk. De financiële middelen 

worden besteed aan goede doelen. Uit solidariteit met de cliënten van het Leger des Heils 

wordt geen alcohol geschonken. Wij verwennen u graag met gezonde alternatieven. En laat u 

zich verrassen door de gastvrijheid van onze medewerkers die deels uit re-integranten bestaan. 

Voor meer informatie klik hier 

 

De Veluwe 

Tijdens de hele route fiets je over de Veluwe. Het ontstaan van de Veluwe heeft veel te maken 

met de voorlaatste ijstijd, het Saalien. In die periode, zo'n 150.000 jaar geleden, werd het 

klimaat kouder en rukten grote gletsjers op vanuit het noorden. Deze ijsmassa's stuwden de 

ondergrond op die bestond uit materiaal dat was neergelegd door rivieren als de Rijn en de 

Maas die voor die tijd door het gebied stroomden, maar nu hun loop moesten verleggen. 

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, werd Nederland niet meer bedekt met ijs, maar was 

de ondergrond wel permanent bevroren en werden door de harde wind dikke lagen zand 

neergelegd. Deze zandlagen vormen nu nog de ondergrond van de Veluwe. Daarna werd het 
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klimaat weer warmer en raakte de Veluwe bebost. De bevolking nam toe en vanaf de 

Middeleeuwen werd veel bos gekapt voor de ijzerindustrie, de papierindustrie en de landbouw. 

De ondergrond raakte onbeschermd, de wind kreeg vrij spel en er ontstonden grote 

zandverstuivingen. Het oorspronkelijke oerbos van de Veluwe is helemaal verdwenen. De 

bossen die je nu aantreft zijn later aangeplant voor de houtproductie. Tegenwoordig is de 

Veluwe één van de grootste natuurgebieden van Nederland met schitterende fiets- en 

wandelmogelijkheden. 

 

Nationaal Park de Hoge Veluwe 

Wie Nationaal Park de Hoge Veluwe wil bezoeken, fietst bij KP 86 rechtdoor. Na ca. 600 meter 

ben je bij de ingang. Dit Nationaal Park is gesticht in 1935 en is daarmee het op één na oudste 

Nationaal Park van Nederland (na de Veluwezoom uit 1930). Bijzonder is dat de Hoge Veluwe 

vrijwel zonder overheidssteun wordt geëxploiteerd. Het kan dus alleen blijven bestaan doordat 

voor een bezoek aan het park een entreeprijs moet worden betaald. Het park is beroemd om 

zijn witte fietsen waarvan de bezoekers gebruik mogen maken, maar je kunt natuurlijk ook 

met je eigen fiets naar binnen. Bekende attracties binnen de Hoge Veluwe zijn het Kröller-

Müller Museum, met zijn grote Van Gogh-collectie, het Museonder en het schitterende 

Jachthuis St. Hubertus. Na je bezoek aan het park fiets je terug naar KP 86 en volg je KP 5 (zie 

punt 9).  

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl-Routebureau Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

