
 

 
 

Fietsroute Heerlijk fietsen over de West-Veluwe (Uddel-Putten) 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Café-Cafetaria De Viersprong, Elspeterweg 1 in Uddel 

Pauzeplaats na 17,5 km: Koffie & Theeschenkerij 't Veenhuusje, Veenwaterweg 16 in Putten 

Afstand: 32,5 km 

 

Eeuwenlang was de Veluwe een verlaten en ondoordringbare wildernis. Nu nog is het gebied 

voor Nederlandse begrippen zeer dunbevolkt, wat prettig is voor wie wil genieten van de 

uitgestrekte natuur. De Veluwe is ontstaan toen tijdens de voorlaatste ijstijd (ca. 150.000 jaar 

geleden) oprukkende gletsjers vanuit het noorden de ondergrond opstuwden. In de ijstijd die 

daarop volgde, voerde de koude wind het zand aan dat nu nog de ondergrond vormt waarover 

je fietst. De Veluwe raakte bebost, maar tijdens de Middeleeuwen werd al het oerbos gekapt 

en ontstonden grote zandverstuivingen. De meeste daarvan raakten later begroeid met heide. 

De bossen waarmee de Veluwe nu is bedekt, zijn later aangeplant ten behoeve van de 

houtproductie. Deze fietsroute leidt je door alle facetten het schitterende Veluwse landschap. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, P=ANWB-paddenstoel 

A/B/C enz.=bezienswaardigheid  

 

1. Verlaat Café-Cafetaria De Viersprong (zie A) en volg de Harderwijkerweg (aan de zijde van 

het terras). Volg KP 1. 

 

2. Bij KP 1 bevindt zich P 62802/002. Fiets rechtdoor richting Ermelo (zie B). 

 

3. Steek de voorrangsweg over (voorzichtig!) en volg het fietspad over de heide. Aan de 

overzijde van het heideveld bevindt zich P 21013. Ga L richting Garderen. 

 

4. Neem de eerste weg R (Speulderveld). Volg KP 82. 

 

5. Na KP 82 volg je KP 81. 

 

6. Na KP 81 volg je KP 56 (zie C). 

 

7. Na KP 56 fiets je richting KP 20. Na 700 meter sta je voor een voorrangsweg 

(Garderenseweg). Steek deze over (KP 20 gaat R) en fiets richting Krachtighuizen (Oude 

Prinsenweg). 



 

8. Volg het verharde fietspad tot dit overgaat in een asfaltweg (nog steeds Oude Prinsenweg). 

Neem vervolgens de tweede weg L (Krachtighuizerweg, bij P 25325). 

 

9. Aan het eind van de Krachtighuizerweg L (Bato'sweg). 

 

10. Neem de eerste weg R (weer Krachtighuizerweg). 

 

11. Aan het eind L (Boeschoterweg). 

 

12. Neem de eerste weg R (Drosteweg). 

 

13. Neem de tweede weg L (Veenwaterweg). Fiets richting KP 94. 

 

14. Na ca. 800 meter ga je R de oprit op van Koffie & Theeschenkerij 't Veenhuusje (zie D), 

de pauzeplaats van deze route. 

 

15. Verlaat Koffie & Theeschenkerij 't Veenhuusje. Ga aan het eind van de oprit R. Volg KP 94. 

 

16. Na KP 94 volg je KP 57. 

 

17. Na KP 57 volg je KP 58. 

 

18. Na KP 58 volg je KP 59. 

 

19. Na KP 59 volg je KP 60. 

 

20. Na KP 60 volg je KP 61. 

 

21. Na KP 61 volg je KP 2 (zie E). 

 

22. Na KP 2 volg je KP 3. 

 

23. Bij KP 3 bevindt zich Café-Cafetaria De Viersprong, je bent weer terug bij het startpunt 

van de route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Café-Cafetaria De Viersprong 

Gezellig eetcafé midden in het Veluwse dorp Uddel. Uitvalsbasis voor vele mooie fiets- en 

wandeltochten. 

 

B. Landgoed Staverden 

Na KP 1 fiets je een stukje door Landgoed Staverden (iets noordelijker, bij het dorp Staverden, 

vind je een landhuis, een koetshuis, een oranjerie en een fraai aangelegd park). Je passeert 

verderop de Hierdense Beek, die hier de Staverdense Beek wordt genoemd. In dit fraaie 

landgoed worden bossen en beukenlanen afgewisseld met akkers, heidevelden, weilanden en 

monumentale boerderijen. Een prachtig gebied om op de fiets of te voet te verkennen. 



 

C. Solse Gat 

Tussen KP 81 en KP 56 fiets je langs het Solse Gat. Het Solse Gat is een pingoruïne (net als het 

Uddelermeer, zie E), die later werd gebruikt als leemkuil, een plek waar leem werd 

afgegraven. Volgens een oude legende heeft het Solse Gat echter een hele ander oorsprong. 

Het verhaal gaat dat hier ooit een klooster stond, maar de monniken hielden er een liederlijke 

levensstijl op na. Tijdens een stormachtige nacht zonk het klooster weg in de aarde en bleef 

een gat in de grond achter. Het schijnt dat je 's nachts in het donkere bos nog de klokken en 

het gejammer van de monniken kunt horen… 

 

D. Koffie & Theeschenkerij 't Veenhuusje 

Gelegen in het groene buitengebied van Putten, te midden van fiets- en wandelroutes, heten 

wij u van harte welkom bij ‘t Veenhuusje in Putten. Tussen de bloeiende seizoensbloemen of 

onder de schaduwrijke boomgaard kunt u in de theetuin genieten van een lekker kopje thee of 

koffie met huisgemaakte taart, een heerlijk ijsje of een lunch met een glas natuursap. 

Natuurlijk genieten, de enige die u ‘storen’ zijn de vogels, vlinders, kippen of misschien wel 

een konijntje die zich even laat zien. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke 

producten. Verse thee, vers gemalen koffie en huisgemaakte taart… 

Voor meer informatie klik hier 

 

E. Uddelermeer 

Vlak na KP 61 fiets je langs het Uddelermeer. Dit meertje vormt de bron van de Hierdense Beek 

die 25 km verderop bij het dorp Hierden uitmondt in het Veluwemeer. Het Uddelermeer is een 

zogenaamde pingoruïne, een restant uit de ijstijd. Tijdens een periode van kou raakte de 

bodem permanent bevroren (permafrost). Door uitdijend ijs in de diepere ondergrond werd de 

bevroren bodem erboven opgetild waardoor een heuvel kon ontstaan (pingo). Zodra het klimaat 

weer milder werd, zakte de pingo in en bleef een rond of ovaalvormig meer achter, een 

pingoruïne. 

 

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

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

http://www.veenhuusje.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

