Veluwse Randmeerroutes: acht routes, een netwerk
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Rondommetje Hulshorst
4,5 km

’t Pad door de Vrijheid 10 km

’t Pad door de Vrijheid is een prachtige wandeling
vanuit Elburg rondom buurtschap Oostendorp.
U wandelt voornamelijk door weilanden, langs het open
weidegebied De Mheen en door de voormalige buurtschap De
Vrijheid.

Het Rondommetje Hulshorst is
een kleine wandeling rondom het mooie dorp
Hulshorst. U wandelt over kleine zandweggetjes
tussen de weilanden, langs de bosrand en over het
landgoed Groeneveld.
Startpunt Dorpshuis De Wieken (parkeerplaats),
Kapelweg 7 in Hulshorst
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Het Bijsselsepad 8,5 km

Startpunt Parkeerplaats het Schootsveld ten zuidoosten van
vestingstad Elburg. Ook kunt u op andere plekken in de route
starten.

Startpunt De hoek Elburgerweg-Molenweg, bij de rotonde F.A.
Molijnlaan in Nunspeet

Het Bekenpad 8,5 km
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’t Pad rond de Zoandweg 14 km

Deze afwisselende Randmeerroute gaat
over veel boerenland in het buitengebied
van Nunspeet. U wandelt door de dennenbossen op
de Veluwe via het coulissenlandschap naar de open
veenweidegebieden langs de randmeerkust.

’t Pad rond de Zoandweg is een prachtige wandeling
door een overwegend agrarisch landschap met het
karakteristieke plattelandsdorp Oosterwolde als middelpunt,
hogere zandgronden aan de ene kant en een eeuwenoude
voormalige zeepolder aan de andere kant.

Startpunt Bushalte Vreeweg aan het begin van de
Hardenbrinkweg, aan de westkant van Nunspeet

Startpunt Dorpshuis de Heerdt, Schiksweg 27 Oosterwolde
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Elburger Landgoederenpad
8, 18 of 22 km

Het Elburger Landgoederenpad is een flinke
rondwandeling langs diverse landgoederen en leidt u via kleine
zandpaden en weggetjes door de verschillende landschapstypen
die de gemeente Elburg rijk is.
Startpunt Centrum van vestingstad Elburg. Ook kunt u op andere
plekken in de route starten. Zie de parkeermogelijkheden op de
kaart.

De gemeenten Elburg, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek werken
aan de ontwikkeling van een netwerk van Veluwse Randmeerroutes. Zo
kan men een rondje rond het dorp lopen, maar ook kiezen voor langere
wandelafstanden.
Een Veluwse Randmeerroute is een wandelpad door natuurgebieden,
landgoederen, waar mogelijk door het boerenland en bij voorkeur over
onverharde wegen. Er zijn veel oude voetpaadjes opgespoord en opgenomen in de routes. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude
paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap teruggebracht. Deze combinatie van landschap en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de bewoners die op deze
manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken.

Praktische informatie Veluwse Randmeerroutes

Het Bijsselsepad loopt ten noorden van Nunspeet.
De route gaat vanaf de oude stoomtrambaan
Nunspeet-Elburg langs landgoed De Grote Bunte naar het open
veenweidegebied. U wandelt over de Bijsselsche enk, langs de
Biesselerbeek en door het gebied de Lage Bijssel.
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Veluwse Randmeerroutes

De afstanden van de routes liggen tussen de 4 en 22 km. Bordjes met
gekleurde pijlen wijzen u de weg.
De wandeling is niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen, vanwege
de onverharde en smalle paden. In geval van regen wordt waterdicht
schoeisel aanbevolen.
Het wandelpad loopt over terrein waar soms wild beschutting vindt.
Om de dieren niet te verstoren en om verspreiding van dierziekten te
voorkomen zijn honden niet toegestaan.
Betreden op eigen risico: de route komt over particulier terrein.
De eigenaren hebben toestemming gegeven om over hun land te
gaan. Zij vertrouwen erop dat u geen afval achterlaat en hun eigendom
respecteert.
De Veluwse Randmeerroutes maken deel uit van een netwerk.
De routes grenzen aan elkaar of zijn via zogenaamde koppelroutes met
elkaar verbonden. Deze koppelroutes zijn weergegeven met bordjes met
blauwe pijlen.
Folders van deze routes zijn verkrijgbaar bij de VVV’s, gemeenten en
diverse lokale bedrijven.
productie: gemeenten Elburg, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek.
vormgeving: Gerrit Ebbink en Kees Nuijten.
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8 routes, 1 netwerk
Het
Bijsselsepad

Met dank aan de werkgroepen en de grondeigenaren.
Als u een melding hebt van schade of afval, neemt u dan contact met
de betreffende gemeente. De contactgegevens staan aangegeven in het
colofon op de afzonderlijke routefolders.
Voor meer informatie: www.elburg.nl, www.harderwijk.nl,
www.nunspeet.nl en www.oldebroek.nl.
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Doornspijk
’t Harde
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van een beknopte beschrijving en het aantal
kilometers. Ook het startpunt is vermeld. Meer
informatie over elke Randmeerroute leest u in
de folders, die verkrijgbaar zijn bij de VVV’s,
gemeenten en diverse lokale bedrijven. In de
folder vindt u naast een kaart met de route ook
interessante informatie over het landschap waar
u doorheen wandelt, bijzondere flora en fauna
en boeiende cultuurhistorie van het gebied.
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Heyrderpad 10 km

Het Heyrderpad is een prachtige route die de
wandelaar langs bijzonder erfgoed en natuur leidt.
Via sfeervolle weggetjes krijgt u een beeld van het mooie
landschap rond Hierden en buurtschap Frankrijk. U wandelt
onder meer langs boerderij het Papenerf, de Hierdense Beek,
kasteel De Essenburgh en een enk.
Startpunt Eethuisje Hints, Zuiderzeestraatweg 40a Hierden,
op de hoek met de Kruisweg.

H E I D EIn deze folder kunt u een route kiezen op basis
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Onderweg komt u door diverse landschappen,
van het open veenweidegebied naar de bossen
op de Veluwe. U gaat door weilanden, over
fraaie landgoederen en wandelt rondom
’t Loo
karakteristieke dorpjes en buurtschappen zoals
Hierden, Hulshorst, Doornspijk, De Vrijheid,
Oostendorp en Oldebroek.
Het netwerk bestaat uit acht Randmeerroutes,
die met gekleurde pijlen zijn aangegeven. U
kunt van de ene route overstappen op de andere
route. De overstappunten zijn aangegeven
op de kaart. De koppelroutes zijn met blauwe
O L D E B R Opijlen
E K S E aangegeven.

Hoge Enk

S P I J K- B R E M E R B E R G

Met trots presenteren de gemeenten Elburg,
Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek het
Netwerk Veluwse Randmeerroutes. Een
wandelnetwerk aan de Veluwse Randmeren
waarbij u kunt wandelen over sfeervolle
wegen van het pittoreske Harderwijk aan het
Veluwemeer, door een eeuwenoude voormalige
zeepolder naar vestingstad Elburg.
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Van Horst naar Zee 12 km

U wandelt over oude cultuurgronden en door
het veenweidegebied tussen de Veluwe en de
Veluwemeerkust. Van het besloten landschap met oude
houtwallen wandelt u naar het open veenweidegebied met
mooie vergezichten. U passeert een aantal kronkelende beken.
Startpunt Dorpshuis De Wieken (parkeerplaats) Kapelweg 7
in Hulshorst
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