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Veluwezoomroute

Knooppunt
Veluwezoomroute
Veluwezoomroute
Overige knooppunten
Overige verbindingen
tussen knooppunten
Lengte: +/- 39 km

Het fietsroutenetwerk,
hoe werkt het?

• Op de fietsroutekaart ziet u verschillende nummers. Dit zijn de zogenaamde knooppunten.
• De afstand tussen de knooppunten
is op de plattegrond aangegeven.
• Onderweg volgt u de genummerde
borden waarmee u van knooppunt
naar knooppunt kunt fietsen.
• Bij elk knooppunt kunt u kiezen in
welke richting u uw route wenst te
vervolgen.
• U bepaalt zelf de route en het aantal
kilometers dat u wilt fietsen.
Veel fietsplezier!

Rhododendrons

Das Fahrradroutenetz,
wie functioniert’s?

• Auf der Übersichtskarte sehen Sie
eine Anzahl von Nummern, den sog.
Knotenpunkten.
• Die Kilometerabstände zwischen
den unterschiedliche Knotenpunkten
sind auf der Karte vermerkt.
• Sie fahren den nummerierten Schildern nach, in Richtung des angegebenen Pfeils, von Knotenpunkt zu
Knotenpunkt.
• An jedem Knotenpunkt können sie
frei entscheiden, in welche Richtung
Sie weiterfahren möchten.
• Sie bestimmen selbst Ihre Fahrradroute und die gewünschte Kilometerzahl.
Viel Spaß beim Radfahren!

Nederlands
Openluchtmuseum

The cycle route network,
how does the system work?

• You will notice several numbers on
the map. These are the “reference
points”.
• The distances between the different
reference points are indicated on the
map.
• Follow the numbered signposts in
the direction of the arrow from reference point to reference point.
• At each reference point you can
choose in which direction you wish to
continue your cycle tour.
• You determine your own route and
the number of kilometres you wish
to cycle.
Have a fun cycle trip!

Heeft u op- of aanmerkingen over de bewegwijzering, de route of de bijbehorende fietsroutekaart,
dan kunt u contact opnemen met het routebureau
van het Regionaal Bureau
voor Toerisme KAN via
www.lekkerfietsen.nl en
T. 0900-6070803 (15 cpm).

www.lekkerfietsen.nl

Algemene Informatie

In het zuiden van de Veluwe, waar het bosrijke heuvelachtige
landschap overgaat in het rivierenlandschap, vindt u de Veluwezoom. De Veluwezoom is de perfecte regio voor mooie wandelen fietstochten. Zeker in de maanden mei en juni geven de vele
bloeiende rododendrons de streek een prachtig aanzicht.

Bezienswaardigheden

Planken Wambuis, om en nabij 70 en 5
In dit schitterende natuurgebied vindt u zowel glooiende heidelandschappen, stuifzand als bossen. Er is een grote kans dat
u één of meerdere dieren ziet die behoren tot de ‘Big Five’; wild
zwijn, ree, pony, edelhert en Schotse Hooglander. Vier seizoenen lang kunt u hier terecht voor avontuur en ontspanning.
Burgers’ Zoo, Antoon van Hooffplein 1, Arnhem,
tel. 026-4424534, www.burgerszoo.nl, nabij 47
In Burgers’ Bush, een overdekt tropisch regenwoud, leven
honderden dieren en duizenden tropische planten. Burgers’
Desert is een rotswoestijn met reusachtige cactussen en bijzondere woestijndieren. In Burgers’ Ocean maakt de bezoeker een droge “duik” in de tropische zeeën van Zuid Oost Azië.
Burgers’ Safari biedt een Oostafrikaanse savanne. In Burgers’
Dierenpark vindt u onder andere een grote chimpanseekolonie, gorilla’s, panters en olifanten. Burgers’ Rimba voert
u mee langs Maleise diersoorten als tijgers, beren, apen,
varanen en herten. Kijk voor openingstijden en toegangsprijzen op de website. Burgers’ Zoo is in 2009 uitgeroepen
tot beste dagatractie van Nederland.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Beeldentuin
Kröller-Müller Museum

Nederlands Openluchtmuseum,
Schelmseweg 89, Arnhem,
tel. 026-3576111
www.openluchtmuseum.nl,
nabij 47
Stap een dagje in het leven
van uw vader, grootvader en
overgrootvader. Geniet van het
prachtige museumpark vol herinneringen die u graag wilt delen.
Bewonder de verzameling van
ruim tachtig originele huizen,
boerderijen en molens. Op heel
veel plekken ontmoet u ook de
‘bewoners’ en is er van alles te
doen voor jong en oud. Een bezoek aan het Openluchtmuseum
is dan ook het leukste dagje uit
voor de hele familie. Kijk voor
openingstijden en toegangsprijzen op de website.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe, www.hogeveluwe.nl,
ten noorden van 4 , 5 , en 70
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een natuurpark met
ruim 5.400 hectare bos, heidevelden, grasvlakten en zandverstuivingen. U kunt hier fietsen op de beroemde gratis
witte fietsen en eindeloze wandeltochten maken. Bovendien kunt u tijdens uw tocht herten, reeën, moeflons of wilde zwijnen tegenkomen. In het park is ook een Bezoekerscentrum met het ondergrondse museum Museonder en er
zijn diverse wildobservatieplaatsen. Elk jaargetijde is verrassend anders. Meer informatie, waaronder toegangsprijzen
en openingstijden, vindt u op de website.
Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6, Otterlo,
tel. 0318-591241, www.kmm.nl, nabij 30
Het Kröller-Müller Museum is vooral bekend vanwege zijn verzameling schilderijen van Vincent van Gogh. Ook werken van
kunstenaars als Picasso, Mondriaan, Seurat en Signac zijn hier
te bewonderen. De beeldentuin van het museum is met zijn 25
hectare en ruim 150 sculpturen één van de grootste van Europa.
Kijk voor toegangsprijzen en openingstijden op de website.
Park en Kasteel Rosendael, Rosendael 1, Rozendaal,
tel. 026-3644645, www.mooigelderland.nl, nabij 67 en 71
Kasteel Rosendael geeft een prachtig beeld van hoe vroeger
op een kasteel geleefd werd. In het landschapspark zijn de
Bedriegertjes, de Schelpengalerij en de Theekoepel hoogtepunten. Bezichtiging kasteel uitsluitend met een gids. Het
park kan tevens op eigen gelegenheid bezichtigd worden.
Geopend 15 apr-31 okt, di-z0, 11.00-17.00 uur. Laatste toegang
16.00 uur. Entree (park+kasteel) e 6,-, t/m 12 jr e 3,25

Meer informatie

Bepaal zelf uw fietsroute en afstand. Dat is dus grenzeloos
genieten op de fiets! Voor meer informatie over het fietsroutenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloaden van kaarten ga naar www.lekkerfietsen.nl.
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Veluwezoomroute

VVV Arnhem, Stationsplein 13, Arnhem, nabij 41
www.vvvarnhem.nl
VVV Serviceshop Oosterbeek, Raadhuisplein 1, Oosterbeek, nabij 38
www.vvvveluwezoom.nl
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