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Noord-Veluweroute



Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante 
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen; 
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u 
deze beschrijving nodig. 
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinforma-
tie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen 
zijn terug te vinden op de routekaart.

• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan 
om de route met minimaal twee personen te rijden. 
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder 
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te 
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet) 
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed 
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de 
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van 
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

Noord-Veluweroute
afstand: 87 km
begin: Garderen

De Noord-Veluweroute voert door een mooi natuurgebied, waarin bossen, 
heide en zandverstuivingen een belangrijke rol vervullen. Op vele punten 
langs de route zijn aantrekkelijke wandelmogelijkheden. Direct ten noord-
westen van Apeldoorn ligt Kroondomein Het Loo, met een oppervlakte van 
ruim 10.000 ha – zeg maar 10 bij 10 km – het bosrijkste gebied van Ne-
derland. Maar ook de Boswachterij Nunspeet, het Elspeter Bos en de Bos-
wachterij Garderen lenen zich uitstekend om de benen te strekken. Andere 
goede redenen om achter het stuur vandaan te komen zijn de tuinen van 
Paleis Het Loo, de Apenheul, de waterburcht Cannenburch in Vaassen of 
het middeleeuwse vestingstadje Elburg.

Routebeschrijving

Begin: Garderen, Apeldoornsestraat 163 (Gasterij Zondag)
GPS: N52.21419 E5.70759
Bij het café-restaurant is een parkeerplaats waar u desgewenst gemakke-
lijk even kunt stoppen.



Kroondomein Het Loo
De kaart van de Noord-Velu-
we laat zien dat dit landgoed 
een aanzienlijk oppervlak be-
slaat. Het landgoed bestaat 
uit de Koninklijke Houtveste-
rij, het grootste deel, en het 
Paleispark Het Loo. Dit wild- 
en vogelrijke gebied – waar-
toe ook de boswachterijen 
Gortel, Uddel, Het Loo en 
Hoog-Soeren behoren – be-
staat uit uitgestrekte naald- 
en loofhoutbossen, heide-
velden met onder andere 
vliegdennen en berken, wei-
den en wildakkers. De  hout-
vesterij, een bosbouwgebied 
dat ook het jachtgebied 
van de Oranjes omvat, is 
vrij toegankelijk vanaf zo’n 
25 parkeerplaatsen aan de 
openbare weg (onder ande-
re bij Niersen, Gortel,  Elspeet 
en Hoog Soeren). Daar zijn 
meestal enkele gemarkeerde 
wandelingen. Wilde dieren 
– edelherten, reeën, wilde 
zwijnen – kunt u misschien 
zien vanaf de wildobservatie-
plaatsen of tijdens een wan-
deling met een boswachter.

Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in de 
beschrijving beginnen.

 ▶ Verlaat het parkeerterrein (níet bij de slagboom) en 
ga linksaf. Neem op de rotonde de 3e rechts, richting 
Apeldoorn. Neem na circa 5 km op de rotonde de 2e 
rechts. Ga na circa 4 km bij de richtingwijzer rechtsaf, 
richting Hoog-Soeren (Kampsteeg). 

1  Hoog-Soeren is een minidorp dat fantastisch tussen 
bos en hei ligt: enkele tientallen huizen, wat horeca en 
een golfclub in een glooiend landschap. Jachtchalet Het 
Aardhuis op de Aardmansberg (102 m) is eind 2017 geslo-
ten. Gebiedsbeheerder Het Kroondomein is van plan het 
‘in de toekomst’ als bezoekerscentrum (met restaurant-
je) te heropenen. Koning Willem III liet het houten huis 
in 1861 bouwen, naar verluidt voor militair-strategisch 
overleg.

 ▶ In Hoog-Soeren aan het eind van de weg linksaf. Bij krui-
sing met richtingwijzer rechtdoor (Soerenseweg). 

2  Als middelpunt van de Veluwe mag Apeldoorn zich tot 
de oudste vakantieplaatsen van ons land rekenen. Met 
de Koninklijke Houtvesterij aan de noordzijde en de nati-
onale parken De Hoge Veluwe en De Veluwezoom aan de 
zuidkant trekt Apeldoorn veel bezoekers; het accommo-
datieaanbod is dan ook groot. 

3  De nabijheid van al die mooie natuur was een reden 
aan de noordkant van Apeldoorn Paleis Het Loo aan te 
leggen; stadhouder Willem III gaf in 1685 opdracht tot 
de bouw van dit buitenverblijf dat hoofdzakelijk als zo-
merresidentie van het Oranjehuis fungeerde. Ex-konin-
gin Wilhelmina woonde er na haar troonsafstand in 1948. Sinds 1984 is 
Het Loo te bezoeken als museum; wegens groot onderhoud is het paleis 
zelf gesloten tot medio 2021. De prachtige tuinen en de stallen zijn wel te 
bezichtigen (Amersfoortseweg; di.-zo. 10-17 uur, in schoolvakanties ook 
ma.). De beroemde schilderswagen van koningin Wilhelmina en een aan-
tal interessante hofauto’s hebben een plaats gekregen in de oude stallen.

  U rijdt Apeldoorn binnen door de lommerrijke villawijk Berg & Bos. Aan de 
rand daarvan ligt Hotel-restaurant Apeldoorn (Soerenseweg 73), een klas-
siek hotel dat is gemoderniseerd. Open: dag. 7-23 uur.

 ▶ In Apeldoorn bij verkeerslicht linksaf (Jachtlaan). Bij verkeerslicht recht-
door, langs ‘De Naald’ en tankstation (Esso). 

4  Vaassen ligt aan de rand van de kroondomeinen en te midden van land-
goederen. Het pronkstuk van het dorp vormt de 16e-eeuwse waterburcht 



De Cannenburch die is gebouwd in opdracht van de ge-
vreesde Gelderse veldheer Ma(a)rten van Rossem. Van 
het renaissance-bouwwerk neemt de mooie ingangsto-
ren met zijn uivormige spits een opvallende plaats in. De 
vertrekken zijn sfeervol ingericht en het koetshuis her-
bergt een café-restaurant met terras (Maarten van Ros-
sumplein 4; apr.-okt. di.-zo. 12-17 uur).

  Uitstekende koffie met wat lekkers erbij en heerlijk Ita-
liaans schepijs kunt u bestellen bij IJssalon Rozeboom 
(Marktplein 4) in het hartje van Vaassen. Open: di.-zo. 
10.30-21 uur.

 ▶ In Vaassen bij verkeerslicht rechtdoor. Einde weg (recht-
door is verboden) linksaf (Marijkeweg). 3e straat rechts-
af (Beatrixweg). Einde weg rechtsaf (Julianalaan). Op 
kruising met voorrangsweg linksaf. Net buiten Vaassen op rotonde de 
3e rechts nemen. 

 ▶ In Emst op de rotonde de 2e rechts nemen. Bij verkeerslicht linksaf, richting 
Nunspeet. Volg nu zo’n 10 km de borden naar ’t Harde tot u een spoorlijn 
oversteekt, onder de snelweg (A28) door gaat en ’t Harde in rijdt.

5  Legerplaats ’t Harde met zijn kazernecomplexen na-
dert u via de Woldberg, waarvan onder andere de Olde-
broekse Heide en de Doornspijkse Heide deel uitmaken. 
Deze gebieden dienen als militair oefenterrein en schiet-
kamp.

 ▶ Neem net buiten ’t Harde op de rotonde de 1e rechts. 
Op de volgende rotonde de 3e rechts nemen, richting 
 Nunspeet. 

6  Het bekoorlijke stadje Elburg ontstond in 1233 als Zui-
derzeehaven en werd groot door de handel in vis. Evenals 
Hattem was Elburg een grens post met het Overstichtse 
gebied van de bisschop van Utrecht. Om die bedreiging 
het hoofd te bieden, veranderde Arent thoe Boecop het 
vissersplaatsje in een efficiënte vesting. Elburg is nu in 
zijn geheel een monument waarin het rechthoekige stra-
tenplan bewaard is gebleven. In plaats van koopvaardij-
schepen dobberen plezierjachten in de haven; botters 
en luxe salonboten varen in het hoogseizoen uit voor 
een rondvaart op de Randmeren. Het beste punt om het 
historische Elburg te ontdekken ligt in de oosthoek van 
het stadje. Daar staat de gotische St. Nicolaaskerk (15e eeuw, plafond-
schilderingen) met zijn 40 m hoge toren. Naast de kerk bevindt zich een 
16e-eeuws Weduwenhofje. In de Van Kinsbergenstraat prijkt het Arent 
thoe Boecophuis De Burcht (1393). Als u de Zuiderkerkstraat uitloopt, 
komt u bij het prachtige Agnietenklooster (15e eeuw) uit, dat Museum 
Elburg huisvest (wisselende tentoonstellingen; Jufferenstraat 6-8, di.-za. 
11-17 uur, in juli en aug ook ma.-middag). De Vischpoort, een in de 16e 

Zandverstuivingen
Door het ongebreideld kap-
pen van bossen ontstonden 
in de middeleeuwen grote 
onbegroeide zandvlakten op 
de Veluwe. In de 19e eeuw 
zijn door herbebossing de 
meeste zandverstuivingen 
‘vastgelegd’. Langs de route 
ziet u hier en daar nog res-
tanten van deze terreinen die 
nu als uniek natuurlandschap 
gelden.

Hoogteverschillen
Het oostelijke deel van de 
 Veluwe ligt hoog, voor Neder-
landse begrippen. Tijdens de 
voorlaatste ijstijd, zeg maar 
zo’n honderdvijftigduizend 
jaar geleden, kwam landijs 
uit het noorden tot halver-
wege Nederland. Het zwa-
re ijs schoof de grond voor 
zich uit en naar de zijkant. 
De zo ontstane stuwwal bij 
Apeldoorn is de hoogste van 
Nederland. Als u van Garde-
ren richting Apeldoorn rijdt, 
voelt en ziet u duidelijk dat 
u omhoog gaat. Bij de afslag 
naar Hoog Soeren zit u onge-
veer op 100 m hoogte.



eeuw tot poort verbouwde toren uit de 14e eeuw, ligt pre-
cies aan de andere kant van Elburg.

  Precies in het midden van het monumentale vestingstadje 
Elburg ligt  Bistro Zilverzoen (Jufferenstraat 28), ook voor 
koffie met gebak. Er is een mooi terras. Open: di.-zo. vanaf 
9 uur.

 ▶ Rij door Oostendorp en neem in Elburg op de rotonde de 
2e rechts. Na tankstations (Gulf, Firezone) op de rotonde 
de 3e rechts nemen, richting Nunspeet. Door Doornspijk. 

7  Van oudsher is Nunspeet een drukbezochte zomerver-
blijfplaats op enkele kilometers afstand van het Veluwe-
meer. De bosrijke omgeving leent zich bijzonder voor het 
maken van wandelingen en fietstochten. In het kleine, 
moderne winkelcentrum zorgt de bakstenen toren (ro-
maans onderstuk) van de protestantse kerk (19e eeuw) 
voor een aardig contrast. Het golvende gebied van de Bos-
wachterij Nunspeet (1529 ha) bestaat voornamelijk uit 
naaldhoutbossen, heidevelden en zandverstuivingen. Bij 
het Ronde Huis liggen een paar vennetjes. Informatie over 
Boswachterij Nunspeet (en de Veluwe) wordt verstrekt in 
het Natuuractiviteitencentrum Zandenbos (Plesmanlaan 
2. Di.-zo. 10-17 uur). Verder worden er wisselende expo-
sities gehouden en kunt u dia- en videopresentaties bij-
wonen; tevens is er een verkooppunt van boeken en kaarten. Indien u het 
gebied beter wilt leren kennen, dan kunt u  in juni, juli en augustus op 
bepaalde dagen met de boswachter op stap.

 ▶ Neem in Nunspeet op drie rotondes, de derde is bij een hoge schoorsteen-
pijp, steeds de 2e rechts. Bij de volgende rotonde, met richtingwijzer, 
neemt u de 3e rechts (F.A. Molijnlaan) en na tankstation meteen op de 
rotonde de 2e rechts nemen (F.A. Molijnlaan). 

 ▶ Na ca. 700 m op rotonde de 3e rechts nemen. Op nieuwe rotonde de 1e 
rechts nemen, richting Epe (Eperweg). Over spoorlijn en onder snelweg 
door. Op 1e kruising rechtsaf, richting Zandenbos – alleen toegankelijk bij 
daglicht. Slingerende asfaltweg door het bos volgen. 

 ▶ Einde weg bij ANWB-paddenstoel rechtsaf. Op kruising met paddenstoel 
rechtsaf en meteen linksaf, dus voor ’t Zwarte Veldje langs. Bij voorrangs-
weg linksaf richting Elspeet. Na 1,9 km bij richtingwijzer linksaf, richting 
Vierhouten. 

 ▶ In Vierhouten einde weg linksaf en voorbij tankstation (Tinq) rechtsaf, 
richting Elspeet. 250 m verder links aanhouden, richting Elspeet. In  Elspeet 
einde weg linksaf (Uddelerweg). Door Uddel. Neem op de rotonde de 2e 
rechts, richting Garderen (Garderenseweg). 

 ▶ In Garderen op driesprong met richtingwijzer linksaf, richting Stroe. Ga bij 
blauw richtingbord vlak voor rotonde linksaf naar de parkeerplaats van 
Gasterij Zondag. Hier eindigt de route.

 ▶ U kunt natuurlijk ook doorrijden naar de rotonde en daar uw reis vervolgen.

ANWB Gastvrij Plus: 
de leukste adresjes voor 
onderweg

Een toertochtje wordt nog leu-
ker als je fijne adresjes hebt 
waar je onderweg even kunt 
stoppen voor koffie met taart 
of een lekkere lunch. Die adres-
jes vindt u bij ANWB Gastvrij 
Plus, een groeiend netwerk 
van locaties die variëren van 
cafés en restaurants tot ijssa-
lons, bezienswaardigheden en 
pannenkoekenhuizen … ANWB 
Gastvrij Pluspunten zijn her-
kenbaar aan een geel vignet 
op de deur of de winkelruit. 
ANWB Gastvrij Pluspunten ge-
ven soms korting op vertoon 
van de ANWB Ledenpas. Vraag 
de bediening of er 
een actie loopt.


