
Twinny Load Gezinsfietsroute Hoenderloo 

Afstand ongeveer 40 km 
 

2. Eind van het fietspad Krimweg op en dan 1e weg links (Woeste Hoefweg). 
3. Einde weg rechts. 
4. Langs restaurant de Woeste Hoeve en links het Oorlogsmonument weg volgen over de   
 snelweg. 
5. Na de snelweg eerste weg rechts (Oude Arnhemseweg). 
6. Eerste weg links richting de Loenermark. 
7. Bij paddestoel 24501 langs wit hek de Loenermark in. U heeft hier de kans om Schotse   
 Hooglanders te zien. Ze grazen rustig en zijn zeer mak. 
8. Bij Y splitsing (paddestoel 24502 ) rechtsaf.  
             Als u het eerste zandpad rechts neemt komt u na 50 meter bij een zeer fraai vennetje,  
             tevens een uitgelezen picknickplaats. Uitgerust, kunt u langs dezelfde weg terug en de  
             route vervolgen. 
9. Bij paddestoel 24503 linksaf richting Loenen. 
10. Verharde weg blijven volgen. 
11. Wildrooster over en rechtdoor gaan. 
             Als u bij het bordje Schaapskooi linksaf gaat komt u bij de schaapskudde van Loenen. 
             Een zeer fraai stukje Loenermark. U kunt dezelfde weg terug om de route te vervolgen. 
12. Bij 5-splitsing (paddestoel 24519) weg vervolgen richting Loenen. 
13. Over wildrooster. 
14. Bij Loenerdrift links af. 
15. Eerbeekseweg links. 
16. Voor Den Eikenboom langs fietsen. 
17. Tweede weg rechts (Hoofdweg). 
18. Weg blijven volgen. 
             Aan uw rechterhand krijgt u het mooie kasteel ter Horst uit 1557, dit is ook te bezichtigen. 
19. Over spoorlijn, na Hotel Bosoord eerste weg links (Veldhuizen). 
20. Bij Schurenberg rechts zandweg op. 
21. Bij bordje 32 en 34 links af.  
22. Kruispunt rechtdoor. 
23. Over de beek meteen links af langs de beek. 
             U fietst hier tussen de stuwwallen die in de laatste ijstijd zijn ontstaan. 
24. Over het spoor rechtdoor. 
             U komt langs de Loenense waterval, die omstreeks 1850 gebouwd is. Kijken is zeker de  
             moeite waard. 
25. Einde bij paddestoel 22874 rechtsaf richting Beekbergen. 
26. Tweede weg rechts (Reeënbergweg). 
27. Einde weg links, onder snelweg door, Immenbergweg volgen. 
28. Eerste weg rechts (Witte Kruisweg). 
29. Spoor over, dorp Oosterhuizen inrijden. 
30. Bij kruispunt linksaf naar Beekbergen (Molenberg). 
31. Bij Y-splitsing links (Molenberg blijven volgen). 
32. In Lieren op 4-sprongrechts (Molenberg aanhouden). 
33. Bij 3-sprong links aanhouden (Molenvaart). 
34. Kruispunt rechtdoor (Tullekensmolenweg). 
35. Splitsing links Tullekensmolenweg aanhouden. 
             Bij bord Ruiterserve, koetshuis, kunt u rechts langs het woonhuis naar de Ruitersmolen uit  
             1606 , waar nog steeds papier wordt gemaakt . Ga rustig een kijkje nemen. 
36. Eerste weg links. 
37. Rechtdoor het Hoogeland in. 
38. Einde weg rechts. 
39. Y-splitsing links aanhouden (Ruitersmolenweg). 
40. Einde rechts Dorpsstraat op. 
41. Bij kerk rechtsaf en weg blijven volgen. 
42. Einde weg oversteken en links af. 
43. Stoplichten rechts ( Engerlanderweg). 
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Vertrek vanaf het Krimdal in de richting Hoenderloo
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1.          Vanaf de ingang links het fietspad naast de Krimweg op.



44. Bij paddestoel 24400 links richting Hoenderloo. 
45. Bij paddestoel 21427 fietspad op. 
46. Bij paddestoel 24401 links aanhouden (Hoenderloo). 
47. Verhard fietspad linksaf. 
48. Kruising fietspad / zandweg rechts (Koudebergweg). 
49. Kruispunt zandwegen rechtdoor (Let op: afdaling met losse steenslag) 
50. Einde pad recht oversteken (tussen palen Stichting Hoenderloo) door. 
51. Rotonde rechtdoor richting witte boerderij. 
52. Kruispunt links. 
53. Eerste weg rechts 
54. 4-sprong omhoog langs witte kerk. 
55. Langs kerk bij kruispunt rechts. 
56. Einde weg (bij restaurant Rust een Weinig) oversteken en links. 
57. Eerste weg links bij Heldringput (Krimweg). 
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58.       Weg volgen totdat u het Krimdal ziet.




