Routebeschrijving
START en FINISH
Station Lunteren
LENGTE
17,4 km, met inkortingen 16,5 of 15,5 km
HORECA
- De Lunterse Boer (als je op de Bosweg komt, gaat de route rechtsaf richting knooppunt 54;
ga daar linksaf, na 400 meter ben je bij de Lunterse Boer). Dagelijks open,
https://www.lunterseboer.nl/nl.
- De Goudsberg
Open 1 mei – 1 oktober dagelijks vanaf 11.00, op maandag vanaf 16.00. Winter vrijdag,
zaterdag en zondag, donderdag vaan 16.00. Zie ook: http://www.restaurantdegoudsberg.nl
TREIN
Kijk op ns.nl voor treintijden.
PARKEREN
Diverse parkeerplaatsen aan de route (zie de kaart)
ONDERWEG
1 Lunterse Buurtbosch
2 De Koepel
3 De heide en de heidekoe
4 Panorama
5 Wekeromse Zand
6 Celtic Fields
7 Zandgroeve
8 Middelpunt van Nederland
9 De Lunterse Eng

ROUTE

Volg de knooppunten vanaf station Lunteren:
Op enkele punten is extra aandacht nodig om te voorkomen dat je een routepaaltje mist.
Knooppunt 8, richting knooppunt 13
Ga niet de onverharde weg in, maar neem het fietspad in de richting van fietsknooppunt 80.

13 à 12 à TP à 54
Na knooppunt 13 ga je richting knooppunt 12. Je komt uit op de brede, onverharde Bosweg
(met fietspad); staat als TP in het overzicht van knooppunten. Ga daar rechtsaf, richting
knooppunt 54. Voor de Lunterse Boer linksaf (400 meter)
Voorbij knooppunt 40, in het zand

Waar de geel-rood gemarkeerde Veluweroute rechtsaf gaat, moet je zelf ook rechtsaf, al
geeft de pijl rechtdoor aan.
Maar loop je toch rechtdoor (mooi, want door het zand), volg dan de zandverstuiving aan de
rechterkant. Je komt op een Klompenroute (Valkschepad) en aan het eind van het stuifzand,
aan de bosrand zie je een bankje. Ga daar rechtsaf. Na ongeveer 100 meter linksaf op het
brede zandpad. Je bent terug op de route.
Inkortingen
Ga bij knooppunt 8 in de richting van 6 en 12 (900 meter korter)
Ga bij knooppunt 32 richting knooppunt 22 (1 km korter)
Zelf plannen? Zie https://wandelnet.nl/knooppuntenplanner, met de mogelijkheid de route
in de app of als GPX-bestand te downloaden.

