
 

 
 

Fietsroute Oude verhalen van de Veluwe 

 

Deze route wordt aangeboden 50|50 Hotel Belmont 

 

 
 

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

Afstand: 47 km 

 

De Veluwe staat bekend om zijn natuurschoon met bossen, heidevelden en stuifzanden, maar 

is door zijn lange historie ook een gebied waar veel over te vertellen is. Je vertrekt bij 50|50 

Hotel Belmont en fietst over mooie paden langs locaties waar deze oude verhalen worden 

verbeeld. Zo maak je kennis met de 'kopersmid van Lunteren' en zie je hoe een boerderij uit 

de IJzertijd er uit zag. Een markante locatie uit het meer recente verleden is Radio Kootwijk. 

Dit imposante gebouw speelde in de vorige eeuw een belangrijke rol in het radiocontact met 

de voormalige kolonie Indonesië. Een route vol verhalen, maar vooral ook heerlijk fietsen over 

de prachtige Veluwe. 

 

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. 350 meter ben je bij KP 78. Volg KP 77 (zie B). 

 

3. Na KP 77 volg je KP 75. 

 

4. Na KP 75 volg je KP 76 (zie C en D). 

 

5. Na KP 76 fiets je richting KP 82. Neem de eerste weg L (Koudhoornweg, KP 82 gaat 

rechtdoor). 

 

6. Steek bij het stopbord de voorrangsweg over (blijft Koudhoornweg). 

 

7. Aan het eind de voorrangsweg oversteken en R op het fietspad langs de weg. 

 

8. Neem de eerste weg L (Westenengseweg). 

 

9. Aan het eind R (blijft Westenengseweg). 

 



 

10. Neem de eerste weg L (Velkemeensedijk). 

 

11. Aan het eind L (blijft Velkemeensedijk). 

 

12. Neem de tweede weg R (Braeckweg). Volg KP 73. 

 

13. Na KP 73 volg je KP 70. 

 

14. Na KP 70 volg je KP 71. 

 

15. Na KP 71 fiets je richting KP 81 (zie E). Je fietst Kootwijk binnen en ziet aan je rechterhand 

de kerk liggen. Ga na de kerk R (De Brink). 

 

16. De Brink gaat over in Kerkendelweg. Deze weg helemaal volgen tot het eind. Ga daar R 

(Asselseweg). 

 

17. Na het wildrooster R. Volg KP 40 (zie F). 

 

18. Na KP 40 volg je KP 71. 

 

19. Na KP 71 volg je KP 70. 

 

20. Na KP 70 volg je KP 73. 

 

21. Na KP 73 volg je KP 72. 

 

22. Na KP 72 volg je KP 82. 

 

23. Na KP 82 volg je KP 81. 

 

24. Na KP 81 volg je KP 80. 

 

25. Na KP 80 volg je KP 79. 

 

26. Na KP 79 fiets je richting KP 78. Ga na ca. 1,5 km L op de asfaltweg (KP 78 gaat R). Hotel 

Belmont ligt zich na ca. 100 meter aan je rechterhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

B. Uitkijktoren De Koepel 

Richting KP 77 kunt je R afslaan om een bezoek te brengen aan uitkijktoren De Koepel op de 

Galgenberg in het Luntersche Buurtbos (ca. 700 meter van de route gelegen). Het Luntersche 

Buurtbos is in de 19
e
 eeuw ontstaan op initiatief van notaris Van den Ham uit Lunteren. Hij 

kocht grond op, die hij ongeschikt vond om landbouw op te bedrijven, en liet op en rond de 

Galgenberg een bos aanplanten. Op de Galgenberg bouwde hij een stenen koepeltje dat later 

uitgroeide tot een uitkijktoren van waaruit je een mooi uitzicht over de boomtoppen hebt. Na 

zijn dood schonk 'de oude notaris' het bos overigens weer terug aan de gemeenschap. 
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C. De kopersmid van Lunteren 

Richting KP 76 fiets je langs de plek waar het graf van een kopersmid uit 2200 voor Christus is 

gevonden. In die periode duiken de eerste metalen voorwerpen op in ons land. Het koper was 

afkomstig uit Centraal Europa, maar het werd hier bewerkt met gereedschappen zoals die zijn 

teruggevonden in het oude graf van de kopersmid.   

 

D. IJzertijdboerderij en Celtic Fields 

Bij KP 76 ligt aan je rechterhand een gereconstrueerde IJzertijdboerderij met bijbehorende 

Celtic Fields. Dit zijn kleine stukjes landbouwgrond van ongeveer 40 bij 40 meter. Zo'n stuk 

grond kon precies in een dagdeel worden bewerkt. Je krijgt op deze locatie een heel mooi 

beeld van het dagelijks leven van een boerengezin tijdens de IJzertijd. 

 

E. Kootwijkerzand 

Na KP 71 fiets je rondom het Kootwijkerzand (je keert ook weer terug bij KP 71). Het 

Kootwijkerzand wordt ook wel 'de Sahara van Europa' genoemd omdat het het grootste 

stuifzandgebied van Europa is. De stuifzanden zijn ontstaan doordat eeuwen geleden het 

oorspronkelijke oerbos werd gekapt om plaats te maken voor landbouwgrond. De wind kreeg 

vrij spel en het zand werd een grote bedreiging. De oorspronkelijke nederzetting Kootwijk is 

ooit zelfs helemaal door het zand verzwolgen. Na de oprichting van Staatsbosbeheer werd aan 

de dreiging van het zand een eind gemaakt door de aanplant van grove dennen. 

 

F. Radio Kootwijk 

Radio Kootwijk is een voormalig zenderpark dat een belangrijke rol vervulde bij de 

radiocommunicatie tussen Nederland en de toenmalige koloniën, vooral Nederlands-Indië. Op 

Java stond in 1917 al een zender en in 1918 werd op deze plek de Nederlandse tegenhanger 

gebouwd. De dunbevolkte Veluwe was een geschikte locatie en de grond werd aangekocht van 

Staatsbosbeheer. Naast de zender zelf werden er woningen voor personeel gebouwd, zodat het 

dorp Radio Kootwijk ontstond. Het gebouw heeft de bijnamen 'de sfinx' en 'de kathedraal'. 

 

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.. 
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