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Uit de kunst fietsen 2019

4 nieuwe
fietsroutes
en vele
voordelen
voor
onderweg!

Uit de kunst fietsen 2019

Voor een Uit de kunst fietsseizoen heb
je natuurlijk routes en leuke adressen voor
onderweg nodig.
Daarom hebben we in dit boekje vier
gloednieuwe fietsroutes opgenomen:
twee fikse fietsroutes, een speciale route
voor kinderen en een scootmobielroute
over verharde paden.
Om de fietstocht extra leuk te
maken hebben lokale ondernemers
aantrekkelijke aanbiedingen voor je
klaargezet. Neem de bonnen uit dit boekje
mee en geniet onderweg van de acties bij
deelnemende ondernemers!
Ik wens je alvast veel fietsplezier toe!
Dick van Hemmen
Voorzitter Stichting Nunspeet uit de kunst

Meer routes of informatie nodig?
Bezoek de Uit de kunst/VVV-kantoren
of www.nunspeetuitdekunst.nl

(32 km)

Deze voert langs boerderijen met
heerlijke specialiteiten en het
prachtige Veluwemeer. Wapper
lekker uit op de vlakke velden met
een fris windje in het gezicht en stop
onderweg voor een hapje, drankje of
pootjebaden.
LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!

4) A B 2( 9* 2&
3$ C 6! D 6! 3@
E F 6) 8! G 8)
9& 5& 8# 4)
A Schuin links tegenover het VVV
kantoor het spoor oversteken.
Gelijk de eerste weg links, voor
de toren langs. Je komt bij het
Veluwetransferium, waar het

Bezoekerscentrum en een leuke
speeltuin te vinden zijn. Ook is
dit een prima plek om de route
te starten; je kunt hier je auto
parkeren.
B Ga in de bocht rechtdoor de
Plesmanlaan in, deze gaat later
over in Gerard Vethlaan, deze
uitrijden, gaat over in fietspad. Op
splitsing bij P 24176/001 rechts
fietspad vervolgen. Je komt langs
de Zandenplas; een superleuke
plek voor kinderen. Op driesprong
bij P 24177/001, LA naar
knooppunt 29.
C Vanaf KP 34 ga je LA ri
Nunspeet; na 600 meter RA de
Mezenbergerweg in. Aan deze weg
zit Kaasboerderij van Zeeburg,
een leuk boerenbedrijf waar ze je
graag alles vertellen over koeien
melken, het bedrijf en natuurlijk
kaas maken. Iedere dinsdag, vrijdag
en zaterdag zijn er rondleidingen
op afspraak.
D Bij knooppunt 61 kun je even
(700 meter) linksaf naar Molen
de Duif fietsen; een prachtige
Korenmolen uit 1886 waar
veel leuke activiteiten worden

georganiseerd. In het winkeltje
koop je allerlei soorten meel en
een heerlijke pannenkoekenmix.
Ga na je bezoek weer terug naar
KP 61
E Je komt langs IJsboerderij
Bonestroo, waar de boer en
250 koeien zorgen voor het
allerlekkerste ijs. Er is een
gezellige blokhut waar je wat kunt
drinken, een kijkje kunt nemen in
de stal en even kunt relaxen.
F Geniet van het heerlijke uitzicht
over het Veluwemeer! Overal
hoor je gekwetter en gesnater.
In de vogelkijkhut, bereikbaar
vanaf het vertrekpunt van het
fietspontje, heb je net even wat
meer kans om vogels van dichtbij
te bekijken.
G Hier vind je een aantal
horecagelegenheden waar
je heerlijk kunt loungen of
pootjebaden.

 knooppunt
A routeaanwijzing of bezienswaardigheid
P12345 paddenstoel

z.o.z. voor routekaart

Boerderijenroute (32 km)

Boerderijenroute

Boerderijenroute (32 km)

Vlakbij knooppunt 80
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EuroParcs
Resort
Veluwemeer
NUNSPEET
ACTIE
Gratis stuk gebak / zoet voor bij de koffie, bij
bestelling van een drankje, 1 coupon per persoon

Alle dagen geopend, in buitenseizoen dinsdag en
woensdag gesloten
Friends ’n Bites is een trendy restaurant gelegen op
EuroParcs Resort Veluwemeer. Een resort waarbij
het Veluwemeer uniek naar binnen is gebracht en
de natuur haar vrije loop kan gaan.
Het restaurant beschikt over een luxe terras met
een uitgebreide lunch- en dinerkaart. Ook voor de
kinderen is er een interactieve pannacourt om te
voetballen en zijn er enkele klimtoestellen.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig tot en met zondag 30 juni
2019 en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

EuroParcs Resort
Veluwemeer
Randmeerweg 8
8071 SH Nunspeet

www.europarcs.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

& Vlakbij knooppunt 40 - 89

Camping
de Tol
NUNSPEET
ACTIE

Komt u ook gezellig langs bij camping de Tol?
Speciale aanbieding Meimaand Fietsmaand:
Tegen inlevering van deze bon een
heerlijk kopje koffie of thee met een warme wafel
naar keuze voor slechts

€ 3,75

Buiten de vakanties zijn wij op dinsdag gesloten.

Camping de Tol
Elspeterweg 61a
8071PB Nunspeet
Info@camping-detol.nl
T. 0341 - 252 413

www.camping-detol.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Onze Midgetgolfbaan en de Binnenspeeltuin met
terras zijn voor iedereen toegankelijk.

& Vlakbij knooppunt 83 - 97

Apollo hotel
Veluwe de
Beyaerd
HULSHORST
ACTIE
Met de Veluwe als onze achtertuin de perfecte locatie
om te pauzeren.
Wild bitterballen met een drankje naar
keuze (bier(speciaal)|wijn|fris) voor slechts

€ 9,50 (2 personen)

Apollo hotel
Veluwe de
Beyaerd

Harderwijkwerweg 497
8077 RJ Hulshorst
Contact
T. 0341 - 451 541
reception.debeyaerd@
apollohotels.nl
apollohotels.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Een hotel met een lange geschiedenis gevestigd
op de bijzondere Veluwe. Kom op ons
zonneterras genieten van lunch, diner of een
heerlijk drankje.
Openingstijden:
7 dagen per week van 07.00 tot 24.00 uur

Vlakbij knooppunt 40

&

Restaurant
Joris
NUNSPEET
ACTIE

Pannenkoekmenu voor 10 euro per persoon
Groente-of tomatensoep, pannenkoek spek of appel en
koffie of een ijsje na.
Geldigheid van de bon: t/m 31 augustus 2019.

Alle dagen geopend, ma-vr vanaf 11.00 uur en
za-zo vanaf 10.30 uur. Keuken elke dag geopend
vanaf 11.30 uur.

Restaurant
Joris

Elspeterweg 2
8071 PA Nunspeet
T. 0341 - 252 412
www.joris.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31
aug 2019 en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen
gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf
geprinte bonnen worden geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

& Vlakbij knooppunt 31 - 82

Frida’s Thee &
pannenkoekentuin
en Camping
Kostverloren
NUNSPEET

ACTIE
Tegen inlevering van de bon krijgt u een
huisgemaakte plak cake. Max 2 pers.

Open vanaf april: dinsdag t/m zaterdag vanaf
10.00 uur
Wij beschikken over een gratis parkeerplaats. U
kunt vanaf hier beginnen met uw route!

Frida’s Thee &
pannenkoekentuin en
Camping Kostverloren
Oude Zeeweg 21
8071 TM Nunspeet
T. 06 - 21 390 264
info@fridastheetuin.nl
www.fridastheetuin.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

Vlakbij knooppunt 40
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Phyllies
Chocolat
NUNSPEET
ACTIE
Een heerlijke bonbon van Phyllies Chocolat bij
aankoop van een kopje koffie.

Phyllies Chocolat
Dorpsstraat 6
8071 BZ
Nunspeet

Info@phyllies-chocolat.nl
www.phyllies-chocolat.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 21.00 uur
09.00 - 17.00 uur

nunspeetuitdekunst.nl

Phyllies Boutique de Chocolat is ontstaan
door de liefde voor chocolade.
Sinds half 2012 ben ik verslaafd aan het maken
van bonbons. Dat heeft zich inmiddels uitgebreid
naar het maken van prachtige creaties van
chcolade. Er is niets mooier dan een reactie te
krijgen van je klanten met dat ze het prachtig en
heerlijk vonden.
Met vriendelijke groeten,
Phyllies

(38 km)

LA/RA= linksaf, rechtsaf, ri = richting
 knooppunt
A routeaanwijzing of bezienswaardigheid
P12345 paddenstoel

z.o.z. voor routekaart

LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!

4) A B 3! C 8@
8! D 8) E 9&
5& F 7! 7@ G 7#
H 8( 2! 0$ I
7* 4) J 1$ K
1% L 1@ 1# 4)

A Ga vanaf KP 40 ri KP 83 maar ga
gelijk RA; Stationslaan. Deze volg
je totdat je rechts de Dorpsstraat
ziet; stap af en ga hier met de fiets
aan de hand in. Links en rechts tref
je veel leuke horeca-adresjes en
gezellige winkeltjes.
B Einde Dorpsstraat LA; Laan.
Ook hier zijn een aantal typisch
Nunspeetse winkels; zeker een
bezoekje waard! Volg de bordjes
naar KP 31.
C Bij Molen de Duif is een leuk
landwinkeltje met heerlijke
zelfgemalen mixen.
D Je komt langs een aantal
fantastische gelegenheden voor
een kop thee, lunch of borrel.
Geniet hier van het uitzicht over
het Veluwemeer.
E Na het oversteken van de
Zuiderzeestraatweg vind je
Theetuin Hulshorst aan de
rechterkant.
F Je rijdt over en langs het
Hulshorsterzand, een prachtig
natuurgebied, en beklimt daarbij
het Veluwemassief
G Geniet van het uitzicht over
de heide; misschien spot je de

schaapskudde wel!
H Ga vanaf KP 73 een stukje
richting KP 24 maar ga bij
P 09652/003 niet RA de
Oude Zwolseweg in maar ga
LA ri Elspeet. Je komt langs
Landgoed Stakenberg. Blijf de
Stakenbergweg volgen; je kruist
de Hooiweg en de Bergweg;
uiteindelijk kom je bij KP 89.
I Je komt door het typisch
Veluwse dorp Elspeet; waar je
lekker even kunt ‘opladen’
J Geniet hier weer van het
weidse uitzicht over de heide.
K Ga bij KP 14 RA Het Frusselt
in ri Vierhouten; blijf deze
naar rechts volgen tot je op de
Elspeterbosweg komt; ga hier LA.
Bij driesprong bij het Dorpshuis
de Elspeterbosweg naar rechts
blijven volgen. Je fietst langs een
heleboel gezellige restaurantjes,
goed voor alweer een culinaire
stop! Ga op een driesprong bij
Hotel De Vossenberg LA ri KP 15.
L Je fietst over het
Eibertjespad.

Levensgenieterroute (38 km)

Levensgenieter
route

Levensgenieterroute (38 km)

14 - 15

& Vlakbij knooppunt

Chalets op
de Heide
VIERHOUTEN

Kom een heerlijk vakantieweek/weekend genieten aan
de rand van de heide op loopafstand van het dorpje
Vierhouten! Verblijf in één van onze luxe chalets (Zoover
9.6) met mooie fiets- en wandelroutes voor de deur.

€ 25,- korting bij boeking van een weekend, week of
midweek.

Chalets op de
Heide

’t Frusselt 93
8076 RG Vierhouten
T. 0577 – 459 681
info@chaletsopdeheide.nl
www.chaletsopdeheide.nl
Op onze website kan je
gemakkelijk reserveren!
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

nunspeetuitdekunst.nl

Op ons kleinschalige park in Vierhouten staan
onze ruime comfortabele chalets in een bosrijke
omgeving en aan de rand van de heide en natuur.
Dus bent u op zoek naar een leuk vakantiehuisje
op de Veluwe of Gelderland? Kom dan genieten
bij Chalets op de Heide.

Vlakbij knooppunt 21
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ACTIE
Tegen inlevering van deze bon krijgt u
een leuke edelherten tas cadeau.

Zondag:
gesloten
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
gesloten
Woensdag:
10.00 - 20.00 uur
Donderdag:
10.00 - 17.00 uur
Vrijdag: 		
10.00 - 17.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 17.00 uur
(Voor vakantiesluiting, zie onze website)
In onze Jachtboutique vindt u de nieuwste casual
outdoor- en jachtkleding. Ook staat onze
winkel boordevol met buitenleven en Veluwe
gerelateerde cadeaus en woonaccessoires.
Kom eens gezellig binnen lopen voor inspiratie.

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 3 aug
2019 en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen
gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf
geprinte bonnen worden geaccepteerd.

Jachtboutique &
Geweermakerij
Elspeet
Nachtegaalweg 1b
8075 AW Elspeet
T. 0577 - 491 546
info@jachtboutique.nl

www.jachtboutique.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingtijden

Vlakbij knooppunt 78
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Restaurant
‘t Edelhert
ELSPEET
ACTIE
een kopje soep naar keuze (4 soorten) met stokbrood
en kruidenboter voor € 4,00 p.p.
*tegen inlevering van deze coupon. Aantal personen onbeperkt!

dinsdag t/m zaterdag vanaf 12.00 uur
zondag en maandag gesloten

In het hart van Elspeet vindt u Restaurant ’t Edelhert. Geniet
in het sfeervol ingerichte restaurant van een heerlijke lunch,
uitgebreid diner of kopje koffie met gebak. Ons vakkundig
team zorgt ervoor dat u zich bij ons thuis voelt.
Bij mooi weer is ons terras geopend met uitzicht op de oude
dorpskerk.
Restaurant ’t Edelhert onderscheidt zich door de uitgebreide
lunch- en dinerkaart met daarop een keur aan vlees-, vis-,
vegetarisch- en seizoensgerechten.

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Restaurant
’t Edelhert

Nunspeterweg 15
8075 AA Elspeet
T. 0577 – 491234
www.t-edelhert.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden voorjaar / zomer

&

Vlakbij knooppunt 16

Hotel Restaurant

De Foreesten
Hotel
Restaurant de
Foreesten
VIERHOUTEN

ACTIE
→ 10% korting op Hotel arrangement van minimaal 2 nachten
(actie is niet op het all inclusief arrangement te boeken)
→ Huisgemaakte Appelstroedel met vanillesaus
en slagroom + kopje koffie € 5,50
→ 12-uurtje Foreesten voor € 8,00 per gerecht

Wij zijn het gehele jaar open.
Naast de huidige kaart in ons restaurant werken
wij ook met onze buitenkeuken, waar gerechten
worden geserveerd uit de Oklahoma Smoker en
rookoven op het terras. Wij serveren daar een
mooie kaart als de weergoden van Nederland het
toelaten. Blijf op de hoogte via Facebook en de
website voor onze actie.
Wilt u graag één van de 70 soorten special
bier proeven? Dat kan met ons eigen High Bier
arrangement.
Wilt u graag deelnemen aan een bierproeverij
met de historie van het speciaal bier? Neem dan
contact met ons op tel. 0577-411323.
Deze bon is geldig tot 28 juli 2019 en telt één coupon per
aankoop of klant. Kortingen gelden niet in combinatie met
andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Hotel
Restaurant de
Foreesten
Gortelseweg 8
8076 PS Vierhouten
T. 0577 - 411 323
info@foreesten.nl
www.foreesten.nl

nunspeetuitdekunst.nl

De Foreesten

Vlakbij knooppunt 40
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Outdoor
Centrum
Nunspeet
NUNSPEET
ACTIE
15% korting op de Fat max Experience - Elektrische Steps.
Beleef een mooie tocht over de Veluwe met de
Elektrische Fat Max (geheel elektrisch!)

Wil je samen met je vrienden, familieleden of
collega’s een leuk uitje boeken? Kom dan naar
Outdoor Centrum Nunspeet! Wij bieden veel
verschillende outdoor activiteiten aan.
Ook hebben wij losse verhuur:
• Stadsfietsen
• Kinderfietsen
• Mountainbikes (met GPS routes)
• Kindermountainbikes
• Tandems
• Kindertandems
• GPS puzzelroutes
• Lelijke eendjes
• Verschillende elektrische voertuigen
Deze bon is geldig tot 1 september 2019 en is geldig voor
maximaal 2 personen. Kortingen gelden niet in combinatie met
andere aanbiedingen.

Outdoor Centrum
Nunspeet

Plesmanlaan 2
8072 PT Nunspeet
T. 0341 - 270 255
info@outdoornunspeet.nl
www.outdoornunspeet.nl
Openingstijden
Alle dagen van 10.00 uur
tot 17.00 uur geopend.
Graag van maandag t/m
vrijdag eerst telefonisch
contact i.v.m. bezetting op
locatie.

nunspeetuitdekunst.nl

Outdoor Centrum Nunspeet.

(27 km)

Een niet al te lange route langs de
voormalige Zuiderzeekust. Vroeger
sprak men wel van Nunspeet aan
Zee! Deze route is ook zeer geschikt
voor de scootmobiel!
LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!

4) A B C D E
6) 8! F 8) G
1* 4# H 7^ I
7) J 5$ 9& 5&
8# 4)
A Ga vanaf KP 40 RA ri KP 83
maar ga gelijk RA; Stationslaan.
Deze blijf je volgen. Je komt langs

het Noord-Veluws Museum,
een geweldig mooi museum wat
ook goed toegankelijk is. Links
en rechts genoeg leuke horecaadresjes en gezellige winkeltjes.
Stationslaan gaat over in
Brinkersweg, ga rechtdoor.
B Brinkersweg RA volgen, volgende
kruising LA (Zeeweg).
C Je komt uit bij rotonde; ga RD
fietspad op. Links zie je een mooie
vijver met fontein. Blijf fietspad
volgen.
D Bij volgende kruising RD de
Oude Zeeweg in gaan. Deze volgen
tot Kolmansweg, na caravanpark
De Hofstee, ga hier LA.
E Ga bij nummer 73 RA, dit is
een fietspad (Spijkweg). Einde
LA (Zeepad) Geniet hier van het
uitzicht over het Veluwemeer.
Je rijdt langs de voormalige
Zuiderzeekust. Je komt bij KP 60.
F Je ziet hier verschillende
vakantieparken, je kunt hier ook
terecht voor een hapje en drankje.
G Je komt langs Droompark
Bad Hoophuizen; hier is een
oplaadpunt. Ook zie je onderweg
verschillende kleine beekjes die

van het Veluwemassief af komen
stromen.
H Je rijdt Hierden binnen.
Onderweg kom je langs de
Zwaluwhoeve; een heerlijk
wellness resort.
I Je rijdt over een prachtige weg
met oude beuken.
J Bij KP 70 is de Hof van
Hulshorst; hier is een oplaadpunt.
Ook passeer je het monumentale
stationnetje van Hulshorst.
LA/RA= linksaf, rechtsaf, ri = richting
 knooppunt
A routeaanwijzing of bezienswaardigheid
P12345 paddenstoel

z.o.z. voor routekaart

Nunspeet aan Zee

Zeepadroute (27 km)

Zeepadroute

Zeepadroute (27 km)

Vlakbij knooppunt 40
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Froyo &
Limburgia
NUNSPEET
ACTIE
Koffie/thee met vlaaipunt naar keuze van € 4,95
voor maar € 3,95.

Mei: 6.30-20.00 ma-za
Juni: 6.30-22.00 ma-za
Genieten van een heerlijke kop koffie met een
puntje vlaai of andere lekkernij. Daar gaan we
voor bij Froyo & Limburgia. Kom eens langs om te
genieten…
kijkt u ook eens op onze website
www.relatiegeschenkenbonbons.nl

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Froyo &
Limburgia

Stationsplein 1
8071 CH Nunspeet
T. 0341 - 263 950
www.froyolimburgia.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

Vlakbij knooppunt 40
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VVV Uit de kunst
kantoor
NUNSPEET
ACTIE
Potje Veluwse jam van 3 euro
nu voor 2 euro (meerdere smaken).

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Uit de kunst /
VVV kantoor
Stationsplein 1
8071 CH Nunspeet

www.
nunspeetuitdekunst.nl/
contact/vvv-kantoren/
Te vinden bij
knooppunt 40 in
Nunspeet.

nunspeetuitdekunst.nl

De gastvrije dorpen
Nunspeet, Elspeet,
Hulshorst en Vierhouten
willen hun bezoekers
inspireren en hebben zoveel
te bieden dat je het niet bij
een enkel bezoekje kan laten.
Verken onze gemeente op de
fiets en bezoek de culturele
instellingen, de bedrijven, de
winkels en horeca. Wij wensen
u een schitterende tijd toe in
onze inspirerende gemeente!
Meer weten? Kom naar onze
Uit de kunst toeristische
informatiepunten!

Vlakbij knooppunt 80
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EuroParcs
Resort
Veluwemeer
NUNSPEET
ACTIE
Gratis Hartig Hapje
bij inlevering van coupon, 1 per persoon

Alle dagen geopend, in buitenseizoen dinsdag en
woensdag gesloten
Friends ’n Bites is een trendy restaurant gelegen op
EuroParcs Resort Veluwemeer. Een resort waarbij
het Veluwemeer uniek naar binnen is gebracht en
de natuur haar vrije loop kan gaan.
Het restaurant beschikt over een luxe terras met
een uitgebreide lunch- en dinerkaart. Ook voor de
kinderen is er een interactieve pannacourt om te
voetballen en zijn er enkele klimtoestellen.
Tenzij anders vermeld is deze bon geldig tot en met zondag 30 juni
2019 en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

EuroParcs Resort
Veluwemeer
Randmeerweg 8
8071 SH Nunspeet

www.europarcs.nl

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

Vlakbij knooppunt 97
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High Tea

Theetuin van
Hulshorst
HULSHORST

ACTIE
Bij reservering 4 personen High Tea, 3 betalen.
High Tea bestaat uit verse thee, soepje van het huis, hartige en zoete
gerechten.

vanaf 9.30 uur tot zonsondergang.
- vrijdag tot en met zondag en de feestdagen.
- in juli en augustus: donderdag tot en met zondag.
De Theetuin van Hulshorst is een plek voor fietsers
en wandelaars. Geniet van heerlijke lunchgerechten,
ambachtelijk ijs, thee/koffie/frisdranken en High
Tea (op reservering). Wij verkopen lokaal gemaakte
producten en u heeft een mooi uitzicht op Hulshorst
met de molen. Aan het einde van de Brandsweg ligt
de beroemde zandverstuiving van Hulshorst. Een
prima plek om van hieruit de Veluwe te ontdekken!

Tenzij anders vermeld is deze bon geldig t/m zaterdag 31 aug 2019
en telt één coupon per aankoop of klant. Kortingen gelden niet in
combinatie met andere aanbiedingen. Ook zelf geprinte bonnen worden
geaccepteerd.

Theetuin van
Hulshorst
Brandsweg 34
8077 SK Hulshorst

Sjaak Kempeneers
T. 06-45 28 00 45

nunspeetuitdekunst.nl

Openingstijden

& Vlakbij knooppunt 82-83

Stella
NUNSPEET

FIETSEVENT ACTIE

Het is tijd voor een compleet nieuwe fietservaring! Pak nú je kans en geniet van
de exclusieve Fietsevent Actie! Bij aankoop van een nieuwe Stella e-bike kan
jouw voordeel behoorlijk oplopen!
•
Tot €635,- korting* op Stella E-bikes met middenmotor.
•
Tot €400,- korting* op Stella E-bikes met voorwielmotor.
Plus een gratis accu-upgrade voor meer kilometers fietsplezier!
*Actievoorwaarden: niet i.c.m. andere lopende acties en inruil. Alleen geldig bij aanschaf van een
nieuwe Stella E-bike. Alleen geldig op de adviesprijs en op alle Hybrid+ modellen. Bestellingen
via NFP of BFN uitgezonderd. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de
voorwaarden.

Stella Nunspeet
Oosteinderweg 90
9072 PD Nunspeet
info@stellafietsen.nl
T. 0341 - 252 266

www.stella.nl/fietsmaand
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8:30 – 17:30
8:30 – 17:30
8:30 – 17:30
8:30 – 17:30
8:30 – 17:30
8:30 – 17:00
gesloten

nunspeetuitdekunst.nl

Alle Stella e-bikes kun je vrijblijvend aan huis
of in één van Stella’s 40 E-bike Testcenters
uitproberen. Stella Nunspeet ligt in het hartje van
de Veluwe. Een schitterend fietsgebied, waar ook
de prachtige fabriek van Stella gelegen is. Ook
is dit een E-bike Test- en Service center waar
alle klanten terecht kunnen. Alle Stella e-bikes
worden hier geassembleerd.

(37 km)

LET OP: Route wijkt af van
knooppunten. Volg ook de
aanwijzingen in de tekst!

4) A B C D E
5& 9& F G H I J
7) 5# 7# 7@ 1$

KLMNOP
1* Q 2( 1# R 4)
A Ga ri KP 31. Nadat je links de
winkelstraat van Nunspeet ziet
kom je op de Laan, ga nu de 1e
weg LA (Ds. de Bouterlaan). Na 20
meter zie je aan je linkerkant een
prachtig pad met knotwilgen aan
beide zijden: het Trouwlaantje!
Wellicht de meest gefotografeerde
bomen van Nunspeet...

B Ga terug naar de Laan en
vervolg deze. Ga de 2e weg
RA (Bosweg); je komt bij het
prachtige Oranjepark, ontworpen
in de romantische Engelse
landschapsstijl. Hier staan vele
prachtige bomen. Kijk ook even bij
de mooie rustieke muziekkoepel,
gebouwd 1949 in de Delftse
Schooltrant.
C Ga daarna weer terug naar de
Laan en vervolg deze. Na 200
meter zie je rechts Park 40-45.
Hier staan twee koninklijke bomen;
de prinses Juliana & Prins
Bernardboom; in 1987 geplant
t.g.v. hun 50 jarig huwelijk, en de
Ariane boom. Eerst stond hier de
Willem Alexanderboom; deze is
helaas omgewaaid.
D Vanuit dit park de Laan
oversteken, ga RD de Secr.
Boerhoutweg in, daarna gelijk
LA (Secr. Mulderweg). Uitrijden
tot rotonde, deze 2/3 rond
gaan (Oranjelaan). Hier staat
gelijk rechts bij de vijver de
Beatrixboom, geplaatst in 1988
t.g.v. haar 50e verjaardag. Dit is
één van de 4 Beatrixbomen in

de gemeente Nunspeet. Het is
een Linde, een boom die meer
dan 1000 jaar oud kan worden.
Lindes werden vroeger al in veel
Nederlandse dorpen door Karel
de Grote aangeplant. Met haar
hartvormige bladeren stond
zij symbool voor liefde, geluk
en voorspoed. Een boom die
op veel bijzondere momenten
geplant werd, zo ook bij
belangrijke koninklijke mijlpalen.
Volg hierna het oranje fietspad
langs de Oranjelaan.
E Fietspad volgen tot je de
bebouwde kom hebt verlaten;
je komt op de Hullerweg. Ga
hier LA. Ergens aan deze weg
heeft ooit de Napoleonboom
gestaan, hij zou hier onder
een boom hebben uitgerust...
wellicht bij de boerderij uit
1732...? Geniet van de prachtige
oude bomen langs deze weg. Ga
na ongeveer 1 km na drempel LA
(Marconiweg). In bocht fietspad
RD nemen, je komt uit op
Elburgweg, ga RA. Bij rotonde LA
(Nijverheidweg), volg nu bordjes
naar KP 57.

Koninklijke Bomenroute (37 km)

Koninklijke
Bomenroute

Koninklijke Bomenroute (37 km)

F Ga bij KP 97 ri KP 54. ga op
de Zandhuisweg RA. Je komt
uit bij een parkje (Kapelweg). Je
vindt hier weer een Beatrixboom
(zie D). Ook staat er een
Julianaboom (groot rond hek);
het verhaal is bijzonder. De
eerste Julianaboom is in 1948,
bij de inhuldiging van deze
koningin, in een particuliere
tuin geplaatst. Aan de voet van
deze boom werd een fles met
documenten ingegraven. Deze
boom werd echter in 1992
omgehakt met een per abuis
afgegeven kapvergunning. In
1965 is de huidige boom al
aan de Kapelweg geplant; deze
heette eerst Bevrijdingsboom
maar is nu dus omgedoopt tot
Julianaboom. Het is een Japanse
Kers; de bloei is prachtig. De fles
met documenten is hier weer
ingegraven.
G Vervolg de Zandhuisweg. Je
komt uit op de Harderwijkerweg.
Steek deze voorzichtig over.
Je staat nu voor landgoed
Groeneveld. Aan de linker
oprijlaan (150 meter naar

links, vrij toegankelijk) staat een
bijzondere Mammoetboom,
herkenbaar aan de donkere stam.
Je ziet deze als je de oprijlaan zo’n
20 meter inloopt; er zijn hier vele
prachtige bomen te bewonderen.

H Vervolg Harderwijkerweg
ongeveer 1 km tot je links Fusion
Plaza ziet. Steek hier over en ga
schuin RA de Oudeweg in. Deze
gaat na 1 km over in Vuurkuilweg,
ga op dit punt, vóór het witte
bruggetje, rechts een wandelpad
in, neem de fiets mee aan de
hand. In een bocht een stukje
verderop staat de monumentale
Schommelboom met een
stamomtrek van ruim 4 meter.

Ga vóór het boomstammenhek
LA over een klein bruggetje,
rechts zie je het Koetshuis, het
enige overgebleven gebouw van
Landgoed Hulshorst. Je komt op
een klinkerpad, ga hier LA. De
beuken langs dit pad zijn zo’n 200
jaar oud.
I Je komt bij de Vuurkuilweg,
steek deze over en ga het Van
Meurswegje in. Langs dit pad
staan twee bijzondere beuken,
beide aan de linkerkant. De eerste
is de Kabouterboom, een boom
waar al jaren een kabouterdorp
in stand wordt gehouden. Een
sprookjesachtige plek…
Ook langs dit pad staat de

J Het klinkerpad gaat over in
een grindpad, je komt uit op een
asfaltweg; ga hier RA. Eind van de
weg staat een oude locomotief;
rechts staat dan een monumentale
Zomereik van ongeveer 200 jaar
oud. Dit zou een oude grensboom
zijn. Je komt bij KP 70
K Ga vanaf KP 14 ri KP 15, maar
ga na 500 meter bij P-plaats RA (‘t
Frusselt). Je fietst over het terrein
van de Paasheuvel. Ga RA naar
receptie en volg de borden naar
ingang Heemtuin Heimanshof,
een Veluwse landschapstuin
met inheemse flora. Deze is vrij
toegankelijk. Vanuit Heemtuin

rechts aanhouden, je komt weer op
‘t Frusselt.
L Eind RA (Ganzenakkers); je ziet
rechts het Dorpshuis met een
houten hert; één van de vele
houten beelden in Vierhouten. Op
de hoek bij een bankje zie je de
Koningin Máximalinde.
M Ga nu LA (Elspeterbosweg), aan
het eind zie je links ‘De Bank’ met
daarin VVV Vierhouten.
N Vanaf VVV Vierhouten RA
(Gortelseweg), hier staat na circa
100 meter bij een picknickbank de
Amaliaboom (met hekje).
O Ga hier LA de Tongerenseweg
in, daarna de 1e LA (Waskolkweg)
Volg deze (wordt onverhard), ga
door hek, je komt bij een stukje
zandverstuiving uit. Hier staat
middenin de zandvlakte een
prachtige meerstammige grove
den van ongeveer 120 jaar oud.

P Ga dezelfde weg terug, rijd de
Waskolkweg helemaal uit en ga
dan op de Tongerenseweg LA ri
KP 18.
Q Als het fietspad opsplitst, vóór
Natuurkampeerterrein Nieuw
Soerel, ga dan even RA, je ziet een
grote Veldiep van wel 30 meter
hoog. Deze boom is rond 1930
geplant. Vervolg daarna weer het
fietspad ri KP 29.

R Op het Veluwetransferium staat
voor de ingang van de Uitkijktoren
een Koningslinde, geplant ter
ere van het Koninklijk huwelijk in
2002.

 knooppunt
A routeaanwijzing of bezienswaardigheid
P12345 paddenstoel

z.o.z. voor routekaart

Koninklijke Bomenroute (37 km)

‘Vergeet-mij-niet-boom’ een
prachtige meerstammige beuk van
ongeveer 200 jaar oud.

Koninklijke Bomenroute (37 km)

& Voor fietsen met plezier!

Fietsschool

ACTIE
Op vrijdag 3 mei kunt u op de Markt in Nunspeetmeedoen op ons fietsparcours. We hebben slimme
tips voor veilig fietsen en kunnen uw fiets (gewone
fiets of e-bike) globaal checken. Doet u ook mee
aan onze korte fietstocht? Dan brengt u het geleerde
direct in de praktijk.

Fietsschool

Nic. Beetsstraat 2a
3511 HE Utrecht
T. 030 – 291 81 71
info@fietsersbond.nl
www.fietsersbond.nl

nunspeetuitdekunst.nl

De Fietsschool helpt jong en oud om met plezier
te blijven fietsen.

Zwolsewegje 80, Nunspeet

GENIETVANFIETSEN.NL

Rabobank Noord
Veluwe wenst u

www.rabobank.nl/noordveluwe

een mooie
Meimaand
Fietsmaand.

