
 

 
Veel plezier bij deze fietsroute. 

 

STARTPUNT:  “Vrouw van Putten” 

 

 

Fietspad richting Ermelo, bij rotonde richting Schootmanshof.  

Telgterweg volgen tot fietsenmaker Geurts, linksaf fietspad in. 

Volenbekervoetpad (fietspad) volgen, Beekweg oversteken, fietspad volgen. 

Bij spoorovergang linksaf, Volenbekerweg.   Einde weg rechtsaf fietspad Oude Telgterweg.  

Fietspad volgen tot bord Ermelo. Rechtsaf bij fietsbord richting Putten, dit is de Watervalweg.  

 

Watervalweg vervolgen tot over spoor.  

Hier direct links, bij parkeerplaats, rechterkant fietspad op. (Watervalweg 130-90) 

Bij  nr. 98A links de Groevenbeekse Heide op.   Rechtdoor bij kruising van 6 wegen. 

Aan het eind van de hei rechts aanhouden.   Asfaltpad (fietspad) volgen.  

Bij Groevenbeekcollege (linkerkant) fietspad rechtdoor. 

Na tunnel, rechtsaf grindpad in. Ruigeveld. Pad volgen tot fietspad Oude Arnhemse Karweg, 

rechtsaf,  knooppunt 80 volgen. Aan het einde, links de Laak en direct rechts Diemontlaan.  

Je rijdt nu over een bospad, rechtdoor bij kruising, doorrijden tot T-splising,  

rechtsaf Grietenweg, tot Hunnenpad, linksaf. Eind weer links, de Heuvellaan 

 

de heuvel op, richting bos, rechtsaf Emmalaan. Emmalaan volgen, gaat over in Wilhelminalaan. 

Aan het eind, bij paddenstoel /003 links Mr. J.H.Schoberlaan in.  

Nieuwe Prinsenweg oversteken. Bij fietspad Arnhemse Karweg rechtsaf. Fietspad volgen. 

Garderenseweg oversteken. Links fietspad langs weg volgen richting Garderen. 

Rechtsaf Wildforsterweg in, 

Wildforsterweg vervolgen tot bocht, rechts Hessenweg in, wordt fietspad.  

Bij Arnhemse Karweg rechtsaf, richting Knooppunt 50. Na Leemen Huusje, links fietspad de 

Oude Garderenseweg op. Fietspad volgen.  

Voorbij kruising met Krachtighuizerweg, bij oranje brievenbus links Huinerweg in. 

Linksaf Huinerenkweg. Weg volgen tot Driestweg, hier rechtsaf.  

Driestweg volgen.  



 

Richting Voorthuizerstraat, rechts fietspad op. 

LET OP: bij de eerstvolgende zijweg Huinerweg, de Voorthuizerstraat oversteken en Huinerweg 

vervolgen tot Matseweg, hier rechtsaf.  

Bij kruising Oude Nijkerkerweg, Houtweg in.  

Bij het Huinerkerkpad rechtsaf. Huinerkerkpad gaat over in Halvinkhuizerweg. 

Dan links Hooiweg in. De Roosendaalseweg oversteken. Hooiweg volgen tot Beitelweg.  

Rechtsaf, weg volgen tot Nijkerkerkstraat, rechts fietspad op.  

Na nummer 27, Roordink, de Nijkerkerstraat oversteken, de Kraakweg in. 

Eerste rode fietspad rechtsaf, is ook Kraakweg, fietspad volgen. Mennestraat oversteken, 

fietspad volgen, bij basisschool “De Schuilplaats” links aanhouden. Verzetslaan oversteken, 

fietspad Steven Kraaijstraat volgen, rechts de  Stationsstraat in.  

Doorrijden tot rotonde, begin- /eindpunt Vrouw van Putten. 

 

We hopen dat je een fijne tocht hebt gehad. 

 

Simon en Ria Buijsse 

 


