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Praktische informatie:

Afstand: 11 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Rotonde
Apeldoornseweg
Otterlo
Coördinaten: 52°6'12" N   5°46'11" E
 
Horeca:
In centrum

Wijnhoeve de Veluwe
Lontweg 1
6731 EN Otterlo

Gezien de vele struinpaadjes en het lopen over en langs zandver-
stuivingen, is het aan te bevelen deze route met behulp van de 

gps-track te volgen.

1. Loop vanaf rotonde over Harskamperweg Otterlo in. Even na 
bushalte Centrum LA (Dorpsstraat). Bij huisnr 10 RA (Kerklaan). 
Voor kerk met linker- en daarna met rechterbocht meegaan (ook 
Kerklaan). Aan einde LA (Zandingsweg). In de linkerasfaltbocht 
(De Dries) RD, klinkerstraatje. Na huisnr 27 wordt klinkerstraatje 
breed bospad met hek (l). Kruising met Weversteeg RD, gelijk LA, 
bospad met bordje Opengesteld, en na ca 50m op 1e bospad RA. 
Alle zijpaadjes negerend dit pad van 500m uitlopen, bij twijfel 
links aanhouden. Aan einde op brede bosweg RA, wat verderop 
ziet u links hoog gaashek. Na ruim 300m bij boshoek RA, zanderig 
pad met links grasvlakte. Na stukje bos op 1e kruising LA, bredere 
zandweg. Na 100m op 1e zandweg LA. Blijf zandweg over  
vergrast zand/heideveld ca 500m volgen. Ca 100m voor bosrand 
op zanderige ruime kruising LA. Aan einde op brede zandweg 
 met hoog hek RA.
 
2. Wat verderop loopt u langs rechter bosrand en let dan goed op. 
Ca 20m daarna bij Klompenpadenpaaltje RA, flink stijgend paadje 
en loop dit (Klompenpadmarkering volgend) uit, onderweg ziet u 
rechts zandverstuiving waarover u prachtig uitzicht heeft.  
Na 500m en afdalinkje (daar ziet u rechts bankje) op kruising RD, 
pad met klompenpadmarkering. 

Na het centrum maakt u een prachtige wandeling door de zeer afwisselen-
de bossen rondom Otterlo, met onderweg een paar heidevelden en mooie 
zandverstuivingen met daarlangs hoge kronkelpaadjes. Daarna gaat u het 
Planken Wambuis in. Aan de noordkant van dit natuurgebied wandelt u over 
slingerpaadjes strak langs een grote zandverstuiving waar u een prachtig 
uitzicht over heeft. Daarna kuiert u over stille bospaadjes door het Roekelse 
Bos en wat landwegen door landelijk gebied weer naar de bushalte. 

Vanwege de trajecten over zandverstuivingen en hoge duinruggen is een 
beetje conditie wel een pre en van hoge stevige wandelschoenen zult u 
zeker plezier hebben.
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Honden: aan de lijn

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1470/2100

http://routefabriek.nl/routekaart/1470/2100
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Komt u op heuveltje laag betonpaaltje met HV tegen, dan bent  
u op het goede pad. Op kruising met mountainbikepad RD.  
Na afdalinkje volgt recht smal eikenlaantje. Aan einde voor hoog 
gaashek RA. Loop de paden langs / in buurt van dat hek uit (ca 
1km), laatste stuk komt langs bungalowpark.
 
3. Aan einde op fietspad langs drukke weg LA, na 30m RA die  
weg oversteken en na 20m LA via hoog klaphek bos in (Planken 
Wambuis). Blijf duidelijke pad (met onderweg wandelschoenpaal-
tjes) ruim 500m volgen. Op driesprong waar u rechts open plek 
ziet RA, volg over het zand de wandelschoentjes, verderop ziet  
u voor u een zandverstuiving. Even daarvoor op zandpad met 
wandelschoentjes RA en blijf langs bosrand rechts van u, links ziet 
u die zandverstuiving. Na ca 500m (daar ziet u links bosrand 
steeds dichterbij komen) RD blijven gaan, na lichte klim bent u in 
volle bos en let dan goed op. Op 1e hoogste punt op 1e paadje RA 
wal door, flink dalend pad. Na klimmetje op vage driesprong RA, 
na ca 100m staat u op hoge rand van enorme zandverstuiving. 
Blijf aan rechterkant, loop strak langs bosrand, verderop volgt 
rechterbocht, daarna links kleine zandverstuiving.  
Nog steeds strak langs bosrand lopend volgt zeer steile afdaling. 
Beneden LA en volg bochtig bospaadje langs duinwallen (l).  
Loop pad uit, negeer zijpaden, laatste stuk is breder en komt door 
vlak bos. Aan einde op zandweg met fietspad RA en al na 50m op 
1e pad LA. Kruising met ruiterpad RD.
 
4. Aan einde op brede zandweg RA. Na ruim 300m kruist u 
wildrooster, paardenweg en fietspad. Ruim 100m daarna op 1e 
pad LA, u ziet weer Klompenpadmarkering. Op 1e kruising RA  
en aan einde van pad LA. Kruising met zandweg en fietspad RA, 
verderop passeert u wit hek. Na stukje asfalt bij paaltje huisnr 20 
en geel/rood-markering RA. Kruising met brede zandweg LA. 
Schuine kruising met asfaltwegje RD, ook brede zandweg.  
Na 500m bij huisnr 2 (daar komt van rechts Haarweg) LA, smal 
paadje langs grasland met hekken. Bij rotonde RD ri Barneveld.  

In linkerbocht na huisnr 7 RA (Lontweg), wordt na stukje asfalt 
landweg. Aan einde RA, zandweg + fietspad. Aan einde RA, bij 
rotonde zijn bushaltes.
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