
Nunspeet, een fietstocht langs grafheuvels:

De routenum- 
mering in het 
fietsboekje

Aanwijzingen en archeologische bezienswaardigheden

1, blz. 24, 
vetgedrukte 
tekst:

Vóór het wildrooster gaat de route hier rechtsaf het bos in, leest u in de 
routebeschrijving. Hier begint nu een wandelroute op zanderige paden 
(totale lengte 1.250 meter). Om de grafheuvels – genoemd onder 2 – te 
bereiken houdt u rechts aan (oranje-blauwe wandelroutes, later overgaand 
in alleen oranje). Deze paden kunnen mul of modderig zijn! 

3, blz. 26, 
vetgedrukte 
tekst.

Als u volgens de aanwijzingen bij de eerste splitsing naar rechts gaat 
verlaat u de oranje wandelroute. 
Paddenstoel 24323 bestaat niet meer. U vindt hier wel direct na elkaar twee 
ANWB/paddenstoelen beide met het nummer 63026. Houdt richting 
Elspeet aan (naar nummer 40 van het fietsknooppuntennetwerk). 

5, blz. 28, 
vetgedrukte 
tekst.

Het zandpad rechtsaf is nu aangeduid als wandelroute. Dit pad kan al naar 
gelang de weersomstandigheden mul of modderig zijn en is dan minder 
goed te fietsen. 

9, blz. 31, 
vetgedrukte 
tekst.

De hier bedoelde kruising is bij routenetwerkpunt 88 (ANWB paddenstoel 
20203-001). Het karrenspoor tot aan het houten hek bij 11 (blz. 32) is 
ongeveer 1 km lang en deels zeer moeilijk te fietsen. Die stukjes kunt u 
beter lopen (voor mountainbikers een uitdaging!). 

14, blz. 35. U verlaat de Staverenseweg bij de Oude Garderenseweg (aan de linkerkant) 
en neemt het fietspad langs deze weg. Als u het zich eenvoudig wilt maken 
volgt u deze weg enige kilometers tot aan paddenstoel 62802/002 (op blz. 
38 onder 16 nog paddenstoel 21012 genoemd).
Hier vervolgt u de routebeschrijving (blz. 38 bovenaan, vanaf tweede 
regel).

U kunt ook proberen de op blz. 35 beschreven route zo veel als mogelijk 
aan te houden: ga dan inderdaad bij de open heide linksaf (pad wordt ook 
als ruiterpad gebruikt) tot aan het huis nr. 34a. Na dit huis naar links en bij 
de driesprong (bordje “nrs. 34 t/m 40”) naar rechts zandweg (Oude Hof) 
op. Aan het einde (driesprong) naar rechts verharde weg op 
(Molenbergweg). Deze weg gaat over in de Oude Garderenseweg en 
eindigt bij paddenstoel 62802/002 (op blz. 38 onder 16 nog paddenstoel 
21012 genoemd). Hier vervolgt u de routebeschrijving (blz. 38 bovenaan, 
vanaf tweede regel).
In beide gevallen mist u de beschreven grafheuvels, tenzij u de hei lopend 
verkent.  



18, blz. 40. De hier genoemde deels verharde weg is voorzien van een verkeersbod die 
inrijden voor alle verkeer in beide richtingen verbiedt.  

19, blz. 44. De Veenweg op Landgoed Leuvenum is inmiddels voor fiets- en wandel 
verkeer opengesteld. 

21, blz. 47 De hier genoemde twee grafheuvels liggen direct langs de weg na een 
scherpe knik naar rechts van de Oude Zwolseweg.

22 e.v., blz. 49 
t/m 51.

Paddenstoel 21105 is paddenstoel 63026/001 geworden. Houdt richting 
Vierhouten aan; bij paddenstoel 63026/002 (70 meter verderop) richting 
Nunspeet aanhouden. U houdt steeds het verharde fietspad aan (rechtdoor 
fietsen) en komt uiteindelijk uit op de Nunspeterweg (blz. 51 van de 
routebeschrijving). Mocht u hier toch het spoor bijster raken dan kunt u 
ook overgaan op het fietsroutenetwerk: rijdt vanaf nummer 14 naar 15 , 12, 
13 en op de route naar 83 komt u weer bij het station N.S. Nunspeet. 
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