
FIETSROUTE AMPIES BERG ( 34,5 kilometer 
 
RD = rechtdoor 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
PD = paddenstoel 
 

• We verlaten de camping RA 
• en gaan LA de Veldkampweg in en steken de Boerweg over en gaan RD. 
• Aan het einde van de onverharde weg gaan we LA de Molenweg op. 
• Deze weg blijven we volgen, langs de oude Le Chevalierschool tot PD 

20207/001 en gaan hier LA de Korrenbergweg in. 
• We blijven dit verharde fietspad volgen tot de provinciale weg N795 en steken 

deze zeer voorzichtig over en gaan RD de Woldbergweg op. 
• Woldbergweg helemaal uitrijden tot provinciale weg N309 en steken deze 

zeer voorzichtig over en gaan LA Elburgerweg,via een lekker bultje, 
richting ’t Harde. 

• We gaan verder richting ’t Harde, steken de spoorweg over en rijden onder 
het viaduct van de A28 ’t Harde in. 

• Weg vervolgen tot Shell benzinestation. Voor benzine station LA 
Wolkamerweg in. Pas op met oversteken. 

• Einde Wolkamerweg na het zwembad RA fietspad op = Bovenweg gaat over 
in Stadsweg. 

• We volgen de Stadsweg en bij kruispunt net voor PD21167/001 gaan we LA 
Huisdijk op. 

• Vervolgens 2e weg LA Vaarbekerweg. 
• Als U de Bovenweg oversteekt en de Verlengde Vaarbekerweg neemt kunt 

U de tuinen van AMPIE bezoeken. Entree € 5,00 inclusief koppie koffie. Dit is 
een aanrader en zeer de moeite waard. Je kunt er ook even leuk zitten en 
genieten. 

• Einde weg RA Bovenweg en bij kruispunt met Haerderweg Bovenweg 
RD blijven volgen maar nu links op het fietspad. Bij splitsing, op paal staat 27, 
rechts aanhouden. 

• Einde fietspad (bij Berkenweg) LA en direct RA fietspad op. 
• Einde fietspad RD Hoevensweg. 
• Bij PD 24194/001 LA is weer Bovenweg. 
• Bij PD 21211/001 LA 
• Bij PD 21142/001 richting Epe nemen. 
• Bij PD20904/001 ook weer richting Epe nemen. Is links aanhouden. 
• Einde weg LA parallelweg richting Tongeren/Epe aanhouden is links van de 

provinciale weg blijven. 
• Einde parallelweg zeer voorzichtig de provinciale weg N795 oversteken 

en LA fietspad nemen. 
• Bij PD 62825/001 RD. 
• Bij knooppuntbord fietsroute 19 RA Korrenbergweg. 
• Bij PD 20207/001 RA Le Chevalierweg. 
• Bij PD 20168/001 LA Molenweg. 
• Vervolgens RA Veldkampweg en Boerweg oversteken. 
• Op kruispunt RA en U bent weer terug op de camping. 



 
Namens camping/partycentrum Vossenberg hopen wij dat U genoten heeft van deze 
fietstocht. 
 


