Veluws
Verleden
route
(59 km)

Knooppunten:

10 - 9 - 32 - 38 - 52 - 51 - 53 - 54
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 19 - 20 - 30 - 80
39 - 78 - 77- 50 - 11 - 10

Veluws Verleden
Als u van water, bos en cultuur houdt mag u deze route niet overslaan. De route verbindt
de historische plaatsen Harderwijk en Nijkerk en laat u een prachtig stukje Veluwe zien in
de omgeving van Putten en Ermelo.

Tips om bij stil te staan onderweg
Een prachtige stad is Harderwijk. Harderwijk heeft niet alleen een mooie boulevard met zijn Vischpoort
maar ook vele terrasjes. Harderwijk staat vanzelfsprekend ook bekend om het Dolfinarium, het grootste
zeedierenpark van Europa. De stad bezit een rijke historische en culturele erfenis. Al in 1231 verleende
Graaf Otto van Gelre Harderwijk stads- en marktrechten. Uit de 770 jaar oude stadsgeschiedenis zijn veel
oude gebouwen bewaard gebleven. De stadsmuren zijn nog voor een groot gedeelte intact. Tijdens een
bezoek aan de sfeervolle oude binnenstad komt u onder andere langs de Grote Kerk, de Vanghentoren, de
Vischpoort en de voormalige raadzaal met haar zeldzame goudleren behang. U kunt ook op visite in molen
De Hoop en natuurlijk is Harderwijk ideaal als vertrekpunt voor een boottocht.
Midden in de polder Arkemheen ligt een uniek monument, het stoomgemaal Hertog Reijnout.
Dit stoomgemaal is 100 jaar lang in bedrijf geweest, van 1883 tot 1983. Daarna werd haar functie
overgenomen door een elektrisch gemaal dat nu overtollig water uit de polder maalt. In 1985 werd het
stoomgemaal gerestaureerd zodat dit cultuurhistorische monument behouden blijft voor de toekomst.
Stoomgemaal Hertog Reijnout is het enige nog werkende gemaal met buitenschepraderen.
Nijkerk ligt op de rand van de Noordwest Veluwe en de Gelderse Vallei. De stad is genoemd naar de in
1222 gebouwde ‘Nije’ of nieuwe Kerk. De Nijkerkse binnenstad biedt een oud centrum met veel winkeltjes
en gezellige terrasjes. Op vrijdag is het extra gezellig als er op het plein markt is en koopavond in de
binnenstad.
Hoe werkt het?
Start de Verledenroute bij één van de genoemde knooppunten
(bijv. 6) en volg tijdens uw fietstocht de pijlen met het volgende
knooppuntnummer (19, 20 enz.). De route is in twee richtingen te fietsen.
Meer informatie over het fietsroutenetwerk Veluwe is te vinden op
www.fietsroutenetwerkveluwe.nl.

