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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Putten
Stationsstraat 127
3881 AC Putten
Coördinaten: 52°15'55" N   5°34'34" E

Horeca:
Bij station en in centrum

Onderweg geen horeca

1. Vanaf voorkant stationsgebouw LA, wat verderop LA spoor over 
en gelijk RA (Cleenhorsterweg). Op driesprong RA (Beekweg).  
Na flauwe rechterbocht gaat u spoor over. Na linker- en rechter-
bocht volgt lang recht stuk waarmee u rechts van u picknickbank 
passeert, let daarop. 20m daarna RA, volg rechter! bospad (Land-
goed Volenbeek). RD-gaand passeert u wat verderop een heide-
veldje. Let op: op hoek daarvan, bijna aan einde van rechter-
bochtje, scherp LA en daarna met rechterbochtje bos in. Na 
linkerbochtje loopt u over lang recht bospad. Op klinkerfietspad 
RA en aan einde RA, volg even fietspad langs Telgterweg (naam 
staat verderop). Tegenover huisnr 4 RA (Putterbrink), na linker-
bochtje loopt u over landweg en steek Husselsesteeg RD over.
 
2. Na linkerbochtje drukke weg, fietspaden en ventweg voorzich-
tig oversteken en RD. Kort daarna loopt u over pad tussendoor 
heggen. Na huisnr 8 pad met linkerbochtje blijven volgen, wordt 
klinkerwegje. Op kruispunt RA en kort daarna op groter kruispunt 
LA ri centrum. Kort daarna links aanhouden en Dorpsstraat volgen 
tot kerk. Daar RA (Kerkstraat), wat verderop op klein pleintje naar 
rechts Achterstraat oversteken en Molenweg volgen. Aan einde 
daarvan LA. Op kruispunt voor molen eerst weg oversteken en 
aan overkant RA (Engweg), links ziet u grote begraafplaats.
 
3. Tegenover huisnr 31 LA (links ziet u gezondheidscentrum, 
rechts grote parkeerplaats) en wat verderop RD park 'Groene 
Scheg' inlopen. 

In deze streek wandelt u van de ene in de andere verrassing: het klein
schalige boerenlandschap is hier bijzonder afwisselend! Via een klein en 
fraai landgoed kuiert u eerst naar en door het gezellige centrum van Putten. 

Na het prachtige, langgerekte park Groene Scheg doorklieft u over rustige 
asfaltwegjes, een enkel fietspad en over stille landwegen dat kleinschalige 
boerenlandschap en zult u genieten van de rustieke sfeer en vele prachtige 
boerderijen. De tweede helft van deze route gaat veel over asfaltwegjes.
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Honden: aan de lijn

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 69
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Loop naar eigen inzicht zoveel mogelijk RD-gaand naar de andere 
kant van dit langgerekte park. Daar bij drukke weg LA. Achter 
rotonde via zebra RA weg oversteken en RD, volg linker fietspad 
van Halvinkhuizerweg. Bij Hoge Eng-West RD en na 40m LA (Hoge 
Engweg). Na ruim 200m RA (Hoge Einderweg). Op kruising met 
Koekamperweg LA en na 10m! RA, smal graspad. Na stukje bos 
loopt u tussen weilanden. Aan einde op zandweg LA en blijf weg 
met bochten mee volgen. Aan einde asfaltwegje oversteken en 
RD, volg paadje met rechts bomenrand en links zwarte 'schuur' + 
grasveld. Daarna loopt u over graspad tussen akkers. Aan einde 
op asfaltweg RA. Bij huisnr 10 met linkerbocht mee (Huinerschool-
weg). Na 100m kruising RA (Knapzaksteeg). Aan einde daarvan 
over asfaltweg verder gaan. Kort na huisnr 11 RA (Huinerkerkpad) 
en verderop RD blijven gaan, breder asfaltwegje. Kruising met 
Oude Nijkerkerweg RD, fietspad. Op volgende kruising LA (Hout-
weg), na ruim 30m wederom LA (Huinerwal), wordt na huisnr 4 
een landweg. Aan einde RA (Heischoterweg), landweg. Let op: 
bijna aan einde (u ziet klinkers al) gelijk na weilandje LA, volg 
smal paadje langs houtwal links. Aan einde op asfaltweg RA, 
verderop maakt weg flauwe linkerbocht (Roosendaalseweg).
 
4. Na bord Putten op 1e kruising LA (Hooiweg) en wat verderop 
weg schuin naar links (Hellerweg) negeren. Na ca 700m op 1e 
kruising RA (Beitelweg). Verderop op landwegenkruising RD.  
Aan einde weg (Nijkerkerstraat) oversteken en aan overkant RA. 
Na 200m, tegenover huisnr 27, LA (Kraakweg), wordt verderop 
Spruytengoed). Na ruim 500m RD blijven gaan (Kelderskamp), 
loop weg van ca 500m uit, laatste stukje is fietspad. Op fietspad 
langs weg (Henslare) RA. Na ruim 500m bij rotonde LA naar het 
station.
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