
Grafheuvels Putten.
Fiets- of wandelroute.

Opgesteld door het Puttens Historisch Genootschap, afdeling archeologie, gecontroleerd en door de 
SANV bijgesteld in juli 2014.

Karakteristiek: wandel- of fietsroute van ruim 14 km. Mogelijkheid de route met ruim 1 km. in te 
korten. Geen horeca onderweg. Hoogteverschillen en voor 50% over zandwegen die mul en/of 
drassig kunnen zijn, al naar gelang de weersomstandigheden. Uitstekende route om per moun- 
tainbike te berijden; met een stads- of toerfiets alleen voor stoere fietsers. 
Door het oostelijk bosgebied van Putten, een eeuwenoud landschap langs veel grafheuvels. Ook de 
gebruikte wegen liggen er al lange tijd. Het gaat om oude handelswegen (zoals Arnhemse Karweg, 
Laak) en jachtwegen voor met name het koninklijk huis en de toenmalige adel (Prinsenwegen).

Op sommige punten zijn er meerdere aanwijzingen voor het vervolgen van de route. Die aanwijzingen 
zijn dan allemaal opgenomen en gescheiden via een: /

Afstand
in meters

Wat ziet u Richting Instructie

Museum De Tien 
Malen links

RD Zandpad (met parkeerterrein t.b.v. museum) vanaf de 
Garderenseweg op richting hek

0 Hek RA Door het hek en die weer sluiten; naamloze zandweg
670 1e kruising RA Nieuwe Prinsenweg/betonfietspad
1000 Kruising asfaltweg RD ANWB-bord 62015, richting Krachtighuizen-

Voorthuizen/ drukke Garderenseweg oversteken
1400 Kruising 

zandwegen
RA Verlaat betonnen fietspad, neem meest rechtsgelegen 

zandpad (Peppelerweg)
1630 grafheuvels Keer om Weg loopt tussen twee grafheuvels door; rechts info-

bord over grafheuvels en een kolk
1830 Betonfietspad RD Kruis het betonpad en blijf Peppelerweg volgen
2280 Kruising 

zandwegen
RD Blijf Peppelerweg volgen

2320 Grote steen + ring RD Rechts ligt het zwaartepunt van Nederland + infobord
3300 Zandweg + fietspad LA Kruising, oversteken naar het fietspad
3500 Kruising 

betonfietspad
RA Bij boerderijtje/woonhuis ’t Leemen Huusje/Arnhemse 

Karweg op/ paddenstoel 20830 richting Boeschoten 
-Stroe/ fietsknoopuntennetwerk naar 57
Vanaf dit punt kunt u de route desgewenst inkorten 
door direct 4700 m. op te pakken  en dus RD te gaan

4100 Heideveld rechts Midden in dit heideveld liggen twee met bramen 
begroeide grafheuvels; u kunt dichterbij komen door 
een pad rechts van de heide en daarna een 



geitenpaadje naar links te volgen
4100 Keer om Volg betonfietspad terug tot aan ’t Leemen Huusje
4700 Bij ’t Leemen 

Huusje
RA Asfaltfietspad naast zandweg (Oude Garderenseweg) 

op
4960 Boerderij aan 

rechterhand
Na 100 
m links

100 meter na boerderij de zandweg in aan linker zijde

5220 Asfaltweg RD Drukke Garderenseweg oversteken/richting 
Laarwandeling/ ga naar oversteken licht stijgende 
bosweg in (iets rechts aanhouden)

5820 Bankje links RD Na 150 meter rechts enkele lage grafheuvels; hierna 2 
viersprongen negeren

7220 5-sprong 
zandwegen

LA Voor de bank links/deze weg heet de Laak en is een 
oude grensweg

7660 Grafheuvels RD Links en rechts van de weg
7950 Kruising RD De Oude Prinsenweg (jachtweg voor de prins) 

oversteken/paddenstoel 20261 richting Solse Gat; na 
deze oversteek bij tweesprong links aanhouden

8590 Links grafheuvels RD Enkele grafheuvels vlakbij het Solse Gat
8720 Paddenstoel 21219 RD Hierna het Solse Gat een enorme oude leemkuil links 

van de weg
9120 Kruising 

zandweg/fietspad
RD Kruis Nieuwe Prinsenweg en blijf de Laak volgen

9490 Grafheuvel RD 50 meter links een fraaie grafheuvel op een helling in 
het bos

9860 Paddenstoel 20277 RD De Laak verder volgen
10550 Paddenstoel 20109 LA Kruising met Postweg; volg deze weg naar links
11060 Pal na 3e pad rechts RD Grafheuvels achter de struiken met zes dennen erop
11460 Kruising RD Blijf Postweg volgen en steek de Arnhemse Karweg 

over/paddenstoel 20327 richting Putten
12040 Kruising Julianalaan RD Volg Postweg, dan even rechts van Eeghenlaan ingaan
12200 4/5 grafheuvels Links en rechts van de Van Eeghenlaan, dan weer terug 

naar Postweg en die blijven volgen
12250 2x een kruising RD Postweg blijven volgen
12590 Kruising met burg. 

Roosmale 
Nepveulaan

LA Rechts een grafheuvel met daarachter nog een/
blijf de Burg. Roosmale Nepveulaan volgen

13400 Kruising RA Rechts de Wilhelminalaan op
13500 Rotonde LA Volgt de rotonde driekwart; volg fietspad richting 

Garderen
14100 Museum de Tien 

Malen
Tijd voor een bezoek aan dit prachtige museum!
Uw eventuele reacties/opmerkingen over deze route 
kunt u ook in het museum geven.
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