
Twinny Load Bulten fietsroute 

Afstand ongeveer 35 km 
 

2. Voor bungalowpark Hoenderloo rechtsaf attraktiepad op (wordt aangeduid met geel bord). 
3. Op T-splitsing asfaltweg rechtsaf (Miggelenbergweg). 
4. In de bocht wordt deze weg Berg en Dalweg rechtsaf over parkeerplaats en zandweg   

               (Miggelenbergweg) blijven volgen. 
5. Op kruising zandweg rechtsaf. 
6. Eerste weg linksaf (Spoekweg), volgen tot ventweg langs voorrangsweg. 
7. Rechtsaf over ventweg tot grote kruising, let op: hier linksaf over voorrangsweg  

               (Arnhemseweg) naar Schalterdalweg. 
8. Weg blijven volgen tot aan voorrangsweg, rechtsaf fietspad op, over A50 richting Loenen. 
9. Bij paddestoel 22886 linksaf fietspad richting Loenense waterval. 

               De Loenense waterval is een bezoekje meer dan waard. Het water valt ruim15 meter en  
               Daarmee heeft deze waterval het grootste verval van Nederland. De waterval is continu te  
               bezichtigen. 

10. Fietspad volgen, over spoorwegovergang van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij (VSM) tot  
               voorrangsweg langs kanaal ( ongeveer 3 km). 

11. Rechtsaf tot bij Y 3023, linksaf over Scherpenbergerbrug. 
12. Bij paddestoel 24039 linksaf, fietspad langs kanaal richting Oosterhuizen. 
13. Langs paddestoel 24040, paddestoel 24041 en paddestoel 24042 onder viaduct A50 door. 
14. Bij paddestoel 24043 linksaf over kanaal Oosterhuizerbrug en rechtdoor oversteken naar  

               Achterste Kerkweg. 
15. Weg rechtdoor blijven vervolgen langs paddestoel 23626 en over spoorwegovergang. 
16. Op viersprong rechtsaf (Hulleweg) 

               Aan de rechterkant van deze weg vindt u het station van VSM. 
17. Bij T- splitsing linksaf (Dorpsstraat). 
18. Eerste weg rechtsaf (Delleweg). 
19. Bij T-splitsing linksaf (Voorste Kerkweg). 
20. Tweede weg rechtsaf (v. Limburg Stirumweg) 

              Aan deze weg liggen de modeltuinen van het Hoogeland. 
21. Eerste weg linksaf  (Stichtingsweg). 
22. Einde weg linksaf (Ruitersmolenweg). 
23. Deze weg volgen tot aan de Dorpsstraat,dan rechtsaf tot VVV kantoor. 
24. Voor VVV kantoor linksaf (v. Schaffelaarweg). 
25. Bij T-splitsing rechtsaf (Hietveldweg) tot aan voorrangsweg (Arnhemseweg). 
26. Weg oversteken (zeer drukke weg) en linksaf fietspad op. 
27. Eerste weg rechtsaf zandweg uitrijden (Konijnenkamp), weg maakt bocht naar rechts. 
28. Op T-splitsing asfaltweg linksaf (Engerlanderholt), weg rechtdoor blijven volgen tot eerste  

               fietspad. 
29. Linksaf bij paddestoel 24399. 
30. Fietspad blijven volgen, over wildrooster richting Assel, langs paddestoel 24397 tot  

              voorrangsweg (Hoenderloseweg). 
31.        Rechtdoor oversteken naar paddestoel 24398 richting Hoenderloo en de drukke  
             voorrangsweg oversteken. 
32. Bij Y 11481 linksaf richting Hoenderloo. 
33. Fietspad volgen bij Y 14460 rechtsaf fietspad langs zandpad. 
34. Bij paddestoel 21795 linksaf. 
35. Fietspad volgen tot Otterloseweg. 
36. Oversteken naar fietspad linksaf richting Hoenderloo. 
37. Bij T-splitsing rechtsaf fietspad op (Apeldoornseweg). 
38. Vierde weg linksaf (Paalbergweg). 
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Vertrek vanaf het Krimdal in de richting Hoenderloo
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 39.         Bij VVV rechtaf Krimweg op totdat u het Krimdal aan uw rechterhand tegen komt.
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1.           Vanaf de ingang links het fietspad naast de Krimweg op.




