
 

 
 

Fietsroute Hotspots van de Zuid-Veluwe  

 

Deze route wordt aangeboden 50|50 Hotel Belmont 

 

 

 

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

Afstand: 52 km 

 

Deze fietsroute vertrekt bij 50|50 Hotel Belmont en leidt je door eindeloze Veluwse bossen en 

heidevelden richting Arnhem. Je fietst langs een aantal bekende toeristische trekpleisters 

zoals het Nederlands Openluchtmuseum en Burgers' Zoo bezoeken. Daarna gaat het via 

landgoed Mariëndaal, Wolfheze en de Ginkelse Heide weer terug richting Ede. Het gebied 

waar je doorheen fietst, vormde tijdens de Tweede Wereldoorlog het decor voor de Slag om 

Arnhem, maar je fietst ook langs het Belgenmonument dat te maken heeft met de Eerste 

Wereldoorlog. Geniet onderweg van de vele bijzondere stopplaatsen èn van de overweldigende 

natuur van de Zuid-Veluwe. 

 

Let op 

Deze route gaat hier en daar over heuvelachtig terrein waardoor je even flink moet klimmen. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Hotel Belmont (zie A) via de hoofduitgang en ga L op de asfaltweg. 

 

2. Na ca. 100 meter scherp R het fietspad op (Lunterse Bosweg). Na ca. 1,5 km ben je bij KP 

79. 

 

3. Na KP 79 volg je KP 80. 

 

4. Na KP 80 fiets je richting KP 62. Je steekt eerst een asfaltweg over en komt dan bij een 

parallelweg langs een voorrangsweg. Ga hier L op de parallelweg (KP 62 gaat R). 

 

5. Neem de eerste weg R en steek de voorrangsweg over. Aan de overkant ga je langs de kei 

het fietspad op dat het bos in loopt. 

 

6. Aan het eind van het fietspad L de asfaltweg op. Na ca. 1,3 km ben je bij KP 83. 

 



 

7. Na KP 83 volg je KP 63 (zie B). 

 

8. Na KP 63 volg je KP 70. 

 

9. Na KP 70 volg je KP 45. 

 

10. Na KP 45 volg je KP 46. 

 

11. Na KP 46 volg je KP 47. 

 

12. Na KP 47 fiets je richting KP 48 (zie C). Ga R op de rotonde (KP 48 gaat hier L). 

 

13. Blijf de voorrangsweg volgen (zie D) tot na de derde kruising met verkeerslichten (dit is de 

kruising met de Amsterdamseweg/N224).  

 

14. Steek de Amsterdamseweg/N224 over en ga direct na de kruising L tussen de twee witte 

pilaren door (zie E). 

 

15. Na ca. 70 meter R. 

 

16. Ga na ca. 450 meter L bij de picknickbank over het grindpad dat naar beneden loopt (je 

verlaat hier de weg die naar R buigt langs de parkeerplaats). 

 

17. R aanhouden op de Y-splitsing en direct weer R richting de witte slagboom. 

 

18. Aan het eind de asfaltweg oversteken en L op het fietspad langs de weg. 

 

19. Direct na de spoorbrug R. Volg KP 44. 

 

20. Na KP 44 volg je KP 34. 

 

21. Na KP 34 volg je KP 85. 

 

22. Na KP 85 volg je KP 84. 

 

23. Na KP 84 volg je KP 64 (zie F). 

 

24. Na KP 64 volg je KP 62. 

 

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

het restaurant langs). 

 

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

 

27. Aan het eind L de voorrangsweg op (Hessenweg). 

 



 

28. Neem de tweede weg L (Barteweg). 

 

29. Ga vlak vóór de spoorwegovergang R. Volg KP 78. 

 

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

aan je rechterhand. Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

 

Fietsknooppuntenkaart van de omgeving 

 

 
 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. 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 
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B. Planken Wambuis 

Tussen KP 83 en KP 70 fiets je door natuurgebied Planken Wambuis, een indrukwekkend 

natuurgebied met bossen, heidevelden en stuifzanden dat wordt beheerd door 

Natuurmonumenten. Je fietst langs uitkijkpunt Valenberg, waar je een schitterend uitzicht 

hebt. Misschien zie je reeën of wilde zwijnen wegschieten of sta je oog in oog met de Spaanse 

runderen die worden ingezet om de heide te begrazen. In het gebied kan ook prachtig worden 

gewandeld. 

 

C. Nederlands Openluchtmuseum 

Richting KP 48 zie je aan je linkerhand het Nederlands Openluchtmuseum liggen waar je de 

geschiedenis kunt beleven. Bijzondere ontmoetingen, geuren, beelden en verhalen brengen 

onvergetelijke herinneringen boven aan het dagelijks leven van vroeger. De historische huizen 

en boerderijen in het landelijke museumpark bruisen van het leven. Vriendelijke 'bewoners' 

vertellen vol vuur over hun leven en hun werk en er is van alles te doen voor jong en oud. 

 

D. Burgers' Zoo 

Je passeert Burgers' Zoo. Dit familiebedrijf bestaat in 2013 100 jaar en is genoemd naar de 

eerste eigenaar Johan Burgers. Het dierenpark heeft altijd bekend gestaan om zijn 

vernieuwende keuzes waarbij de beleving van de natuur voorop stond. Burgers' Bush en Burgers' 

Ocean zijn enkele beroemde trekpleisters van het park. 

 

E. Mariëndaal en De Groene Bedstee 

Bij het verlaten van Arnhem fiets je door het schilderachtige Landgoed Mariëndaal. Het 

glooiende landschap bestaat uit bos, beukenlanen, graslanden en sprengenbeken met 

vijvertjes. Het landgoed staat vooral bekend om de sprookjesachtige Groene Bedstee: een 400 

meter lange dubbele beukenhaag, aangelegd in 1865, waar doorheen kan worden gewandeld. 

 

F. Ginkelse Heide 

Na KP 84 fiets je over de Ginkelse Heide, een groot natuurgebied dat bestaat uit bos en een 

uitgestrekt heideveld. De heide wordt begraasd door een kudde schapen die zijn onderdak 

heeft in de schaapskooi. Tijdens de Slag om Arnhem (1944) werden boven de Ginkelse Heide 

door de geallieerden parachutisten gedropt die de troepen bij Arnhem moesten ondersteunen. 

Helaas kwamen velen van hen al om voordat ze waren geland en mislukte de operatie op 

tragische wijze. De luchtlanding en de gevallenen worden jaarlijks herdacht bij het Airborne 

monument. Nadat je de N224 bent overgestoken, fiets langs het Belgenmonument dat te maken 

heeft met de Eerste Wereldoorlog. Nederland was tijdens deze oorlog neutraal en vele Belgen 

zochten hier een veilig heenkomen. 5300 van hen werden opgevangen in een 

vluchtelingenkamp dat hier heeft gestaan. De Ginkelse Heide is een prachtige plek, maar met 

een beladen geschiedenis. 

 

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/

