FIETSROUTE VANUIT PASSIFLORAHOEVE
Uitrit Passiflorahoeve rechtsaf.

Rechtsaf Vijfsprongweg.

Kruising oversteken en Kraatsweg volgen.

Eerste rechts Valkse Engweg. Bij huisnummer
10 links aanhouden.

Eerste links Rietweg.
Einde rechtsaf (pas op drukke weg oversteken).
Schuin links Kostverlorensteeg blijven volgen
(harde weg).
Gelijk na Edese zagerij (hier worden grote
bomen tot planken gezaagd) schuin links
Dabbeloseweg (mist straatbordje) inrijden.
Zandweg, later met fietspad.
U fietst een stukje naast het militair schietterrein
Harskamp.
Einde rechts Dorpsstraat, komt langs Bakkerij
Waal (koffie, gebak, ijs).
Links Julianastraat.
Einde links Edeseweg.
Bijna gelijk links het tussen witte grote stenen
‘verboden in te rijden’ in.
Weggetje kronkelt. Na 100 meter fietst u onder
een gemetselde boog door de Harskamp. Dit
was vroeger de hoofdboerderij van De Hoge
Veluwe. Vlak bij de Passiflorahoeve staan nog
twee boerderijen die er vroeger ook bij hoorden:
de Memelink hoeve en boerderij de Vierslag.
Onder deze boog rechtdoor Heersweg op.
Einde rechts Westenengerdijk.
Kruising linksaf Laarweg (mist
straatnaambordje).
Einde linksaf richting Wekerom.
Rotonde oversteken (gelegenheid om bij het
Witte paard wat te gebruiken).

Bij straatnaam Koudhoornweg linksaf
Zandweg.
Einde rechtsaf Vijfsprongweg. Links prachtig
natuurgebied Wekeromse Zand met
zandverstuivingen.
Links Hogevalksedijk. Hier op de hoek de
Keltische velden (Celtic Fields) met replica van
prehistorische boerderij en uitkijktoren.
Rechts hoogspanningsmast. Als deze afbuigt,
let dan op klein paadje rechtsaf bij paaltje met
nummers en Klompenpad (nrs 52 48 51 49) en
ga daar in.
Rechtdoor bij wegverbreding, links en gelijk
rechts aanhouden en weer de Zandweg op
langs camping de Rimboe (ijsjes te koop).
Bij de kruising met de Hessenweg rechtsaf.
U komt langs het Middelpunt van Nederland.
Verlaat even de route om er een kijkje te
nemen. Rechts het pad met de slagboom in en
nu eerst doorlopen tot aan de tijdtrap, rechts.
Natuurlijk de trap even bewonderen en daarna
omkeren tot u een groot wit hek aan uw
rechterhand ziet. Het paadje leidt naar het
Middelpunt. Keer terug naar de Hessenweg om
de route te vervolgen.
Halverwege de afdaling (denk aan uw
snelheid!) van de Goudsberg linksaf paadje
(knooppunt 77) volgen.
Rechtsaf bij Beukenlaan (wordt Meulunterse
Engweg). Mist straatbordje.
Rechts aanhouden Engweg.
Volgen tot in het dorp LUNTEREN.

Na ongeveer 100 meter rechtsaf Schoolsteeg.
Loopt door naar de Koperensteeg.

Spoorlijn over. Links de Spoorstraat in.

Nu linksaf Matendijk.

Tweede straat rechts Stationsstraat.
Aan het einde van de straat oversteken naar
Museum Lunteren met prachtige exposities.
Info: www.oudlunteren.nl.

FIETSROUTE VANUIT LUNTEREN
Vanuit Museum Lunteren oversteken en dan
naar links de Dorpsstraat (winkelstraat) in.
Halverwege aan de rechterkant Broodje
Biezonder. Iets verderop bevindt zich ‘t Nieuwe
Erf, met muziektent. Daarachter visrestaurant
De Lunterse Beek.
Vervolg de Dorpsstraat (rechts Eethuys De
Wormshoef), doorrijden tot rotonde en rechtsaf
de Meulunterseweg op.
Linksaf Broeksteeg.
Eerste rechtsaf Kijkvelder.
Rechtdoor spoor over en dan links
Hessenweg.
Rechtsaf Overwoudsesteeg.
Links Overwoudseweg.
Rechts Zeggelaarseweg (zandpad).
Links Rulerweg.
Einde drukke weg oversteken, dan rechts en
gelijk links Donkervoorterweg.
Rechts Vinkenkampweg.
Links aanhouden Puurveenseweg.
Bij Kootwijkerbroek T-kruising rechts vervolg
Puurveenseweg.
Bij molen (gebouwd in 2016) rechtdoor
Essenerweg.
Na verschillende kruisingen rechtdoor
Hulstweg (mist straatbordje).
T-kruising rechts Hulstweg aanhouden.
Kruising rechts Dijkerweg.
T-kruising rechts Velkemeensedijk.
Eerste links Oud Willigerweg 1:
Passiflorahoeve

Als u in het gebied achter de Passiflorahoeve
kijkt, kunt u nog de laanstructuur in het
landschap zien van vroeger. De Hoge Veluwe
met haar akkers is na de oorlog via
ruilverkaveling aan boeren gegeven. Veel van
deze lanen zijn toen verloren gegaan.

5 vlindertuinen - vlindermuseum botanische tuin – theeschenkerij
Passiflorahoeve
Oud Willigerweg 1
6732 GB Harskamp
0318 457 411
www.passiflorahoeve.nl
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