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VAT fietsroute 

(startpunt Koekelt) 

 

 

Van Koekelt naar Kreelseweg 

Verlaat ’t Veldhuus richting de parkeerplaats. 
Volg na de afsluitboom linksaf het fietspad. 
Sla na twintig meter rechtsaf het fietspad in, langs de linkerkant van de Koekeltse Boslaan. 
Steek halverwege de Koekeltse Boslaan over en neem het fietspad aan de rechterkant van de 
Koekeltse Boslaan. 
Steek bij de stoplichten over naar de Veenderweg. 
Sla linksaf op de kruising Veenderweg-Telefoonweg. 
Sla rechtsaf bij de rotonde bij ‘Cultura’. 
Volg de Molenstraat tot aan de rotonde Raadhuisstraat-Arthur van Schendellaan. 
Ga met de rotonde mee linksaf richting Apeldoorn. 
Steek de N224 over, ga rechtsaf tegen de fietsrichting in het fietspad op tot u links de Kreelseweg 
kunt inslaan. Na vijf huizen ziet u links het volkstuincomplex Kreelseweg. 
 

Van Kreelseweg naar Hartogsweg 

Fiets vanaf het complex over de Kreelseweg terug richting de N224. Steek over en ga aan de overkant 
van de N224 linksaf, volg het bordje Ericaroute.  
Sla scherp rechtsaf naar de Oude Arnhemseweg.  
Sla linksaf de Sweelincklaan in. 
Steek de Arnhemseweg over en vervolg de Ceelman van Ommerenweg tot u aan het eind van deze 
weg rechtsaf een knooppuntenbordje richting 66 ziet. 
Rij richting fietsknooppunt 66.  
 
Route met onverhard zandpad: Ga bij fietsknooppunt 66 linksaf richting knooppunt 88.  
Ga meteen schuin rechtdoor naar de parkeerplaats en schuin rechtsaf het onverharde zandpad op. Er 
staat een rond verbodsbord met uitzonderingen voor fietsers en bestemmingsverkeer. Volg dit 
zandpad met de bocht mee naar links.  
Ga aan het eind rechtsaf het spoor over. Meteen rechts is het toegangshek van het complex Dr. 
Hartogsweg. 
 
Alternatieve route via station: 
LET OP: geen zin in het onverharde zandpad? Volg dan vanaf knooppunt 66 de alternatieve route: 
Volg vanaf knooppunt 66 de knooppunten 95 en 10.  
Rij onder het spoor door.  
Volg het fietsroutebord naar Arnhem, via Badweg/Akulaan naar Dr. Hartogsweg.  
Fiets langs het tuincomplex en sla na de laatste tuinen linksaf, richting de spoorovergang. Links is het 
toegangshek van het complex Dr. Hartogsweg. 
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Van Hartogsweg naar Breukerkamp 

Verlaat het complex door het hek waardoor u binnen gekomen bent. 
Sla rechtsaf en weer linksaf de verharde weg met fietspad (Dr. Hartogsweg) op. 
Sla na de dubbele woning rechtsaf de doodlopende straat Heetveldlaan in. Er staat geen 
straatnaambordje; wel een bordje ‘Eigen terrein’ en een rood bord met ‘Karakter’. 
Hou bij het witte gebouw rechts aan. Als u aan de voorkant van dit gebouw bent, houdt u rechts aan. 
Sla bij de stopstreep rechtsaf de Horalaan in (geen naambordje) naar beneden. 
Sla op de rotonde Bennekomseweg-Edeseweg-Zandlaan linksaf het fietspad op langs de 
Bennekomseweg, richting Bennekom. 
U gaat onder de A 12 door. 
Sla na het voormalige Congrescentrum Jehova’s Getuigen rechtsaf de West-Breukelderweg op. 
Sla tegenover nummer 11 rechtsaf het paadje op. 
Ga op de minirotonde linksaf de Doornboshoeve in. 
Meteen rechts ziet u het toegangshek van het complex Breukerkamp. 
 

Van Breukerkamp naar Bovenhoek 

Sla na het verlaten van het complex rechtsaf de Doornboshoeve in. 
Rij zoveel mogelijk rechtdoor tot u op de Geerhoeve bent. 
Vanaf de Geerhoeve gaat u rechtdoor naar het fietspaadje dat uitkomt op de Bovenbuurtweg, die u 
rechtsaf opgaat. 
Hou rechts aan bij de Y-splitsing richting Manege zonder Drempels. Vervolg de Bovenbuurtweg tot u 
over de A 12 bent. 
Sla rechtsaf het Kanonnenpad in. 
Rij rechtdoor tot u aankomt bij het complex Bovenhoek. 
 

Van Bovenhoek naar ’t Landje 

Ga bij het verlaten van de Bovenhoek rechtsaf en sla rechtsaf de Bovenbuurtweg in. Bezoek ook eens 

de kinderboerderij “De Oude Hofstede”.  

Vervolg de Bovenbuurtweg, steek de Frans Halslaan/Zandlaan over.  

Ga schuin rechtdoor over het rode fietspad langs Technova en Het Streek.  

Ga op de rotonde Tooroplaan rechtdoor naar de Vincent van Goghstraat.  

Sla rechtsaf naar de Willem Marislaan. Tussen de nummers 3A en 5 vindt u een smal pad met grijs 

grind dat voert naar ’t Landje. 

 

Van ’t Landje naar Blokkenweg 
 
Verlaat ’t Landje via hetzelfde pad en sla linksaf de Willem Marislaan in. 
Sla de tweede weg rechtsaf naar de Vincent van Goghstraat. 
Steek de Parkweg over naar de Kerkweg en fiets door tot aan de spoorovergang. 
Sla vlak vóór de spoorovergang rechtsaf de Blokkenweg in. U ziet tussen deze weg en de spoorlijn het 
langgerekte complex Blokkenweg liggen. 
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Van Blokkenweg naar Koekelt 

Vanaf het complex fietst u langs de Blokkenweg in westelijke richting (richting Utrecht) terug naar de 
Kerkweg. 
Ga rechtsaf over de spoorovergang. 
Sla direct linksaf het Spoorpad op. 
Steek aan het einde van het Spoorpad de Hakselseweg (geen naambordje) over naar de Noorder 
Parallelweg. 
Volg de Noorder Parallelweg tot de weg over het viaduct naar rechts buigt en overgaat in  
Horsterweg. Deze maakt een bocht naar links vóór de sportvelden. Verderop gaat de weg over in de 
Langekampweg langs de spoorlijn.  
Na 300 meter volgt u het fietspad aan de linkerkant van de Langekampweg. Sla na het huis aan de 
rechterkant het onverharde paadje rechts in.  
Ga bij het voetbalveld even rechts en dan meteen na het voetbalveld links, vervolgens links langs de 
afsluitboom.  
Fiets vijftig meter het brede halfverharde pad op. 
U bent weer bij De Koekelt. 
 

Handige adressen: 
 

De Koekelt, Inschoterweg 1, Ede 

’t Landje, Willem Marislaan 5a/5b, Ede 

Bovenhoek, Kanonnenpad, Ede 

Breukerkamp, Doornboshoeve, Bennekom 

 

 


