
BUYS BALLOT FIETSROUTE circa 29 km) 
 
RA = rechtsaf 
LA = linksaf 
RD = rechtdoor 
PD = paddenstoel 
 

• We verlaten de camping RA. 
• Bij kruising RA Veldkampweg. 
• Op T-splitsing LA Achterstemolenweg. 
• Bij huisnummer 7 LA André Gideweg. 
• Einde weg RA tot Molenweg. 
• Hier LA en direct RA Ericaweg. 
• Ericaweg volgen. 
• Ericaweg vervolgen en einde weg RA Oostravenweg 
• Einde weg zéér zéér voorzichtig de autoweg N309 oversteken en 

RD Koekenbergweg. 
• Bij PD 20574 RD. Nog steeds Koekenbergweg. 
• Bij PD 20575 sla je LA en blijf je het fietspad naast de zandweg volgen. 
• Bij PD 22653 ga je RA. 
• Dan bij PD 22494 LA, dit is wederom de Koekenbergweg. 
• Bij PD 20576/001 de asfaltweg schuin links oversteken en 

de Koekenbergweg blijven volgen. 
• Bij PD 20125/001 ga je RA. 
• Je komt nu bij PD 22472. 

 
We moeten hier RD maar je kunt ook eerst een uitstapje maken naar de graftombe 
van Buys Ballot, de laatste heer van landgoed “De Dellen”. U komt daar door bij PD 
22472 LA te slaan en wederom de 1e weg LA te nemen. Vervolgens na ca. 100 
meter bij een oranje paaltje RA de hei op te gaan en na circa 200 meter sta je voor 
de graftombe. 
 
 

• Als je bij de graftombe bent geweest ga je terug naar PD 22472 en ga je LA. 
• Bij PD 20120/001 ga je RD. 
• Boven op de heuvel bij PD 20119/001 ga je RD 

 
Maar je kunt ook even rechtsaf om het “Pluizenmeer” te bezoeken. Na je bezoekje 
aan het “Pluizenmeer” ga je terug naar PD 20119/001 en ga je uiteraard RA. Na 
korte tijd zie je de Schaapskooi. (Wij kwamen bij het uitzetten de schaapherder met 
zijn kudde tegen op het fietspad. Dus wie weet zie je ze ook. 
 
 

• Bij PD 23253/001 RD. 
• Bij PD 22983 ga je nog steeds RD. (weg heet Renderklippenpad) 
• Aan het einde van de weg RA. 
• Op de kruising LA de asfaltweg op. 
• Vervolgens 1e weg RA Horsthoekerbeek. 
• Houd weg aan tot het einde (rood witte hekje) ga LA. 



• Op de Y-splitsing RA Mussenkampseweg. 
• Ga eerste fietspad RA. 
• Deze blijf je volgen tot fietsknooppunt 61. 
• Bij fietsknooppunt 61 RA fietspad op Bijsterbosweg. 
• Op T-kruising LA Belvedereweg. 
• Einde fietspad RA Norelbosweg = asfaltweg richting begraafplaats. 
• Asfaltweg gaat over in onverharde weg. 
• Vervolgens LA Dennenlaan. 
• Einde Dennenlaan weg oversteken richting Brasserie. 
• Via de parkeerplaats van de Brasserie op T-splitisng LA. 

 
Aan je rechterhand zie je de zandafgraving “De Zandkuil”. 
 
 

• Gaat over in onverharde weg waar we LA de Vijverlaan ingaan. 
• Ga bij ruwinge 53 RA Kamperweg. 

 
De onverharde weg gaat na de slagboom over in een zandweg 
 
 

• Bij verharde fietspad LA (Koekenbergweg) 
 
De echte Bikkels gaan hier RD (zandpad) voor een ommetje in plaats van LA. 
 
 

• Op T-kruising bij bruin paaltje met witte kop aan rechterkant weg en aan 
linkerkant informatiepad met dakje LA ruiterpad op. (wordt hier echt even 
bikkelen) 

• Vrij snel kom je weer op het wandel/ruiterpad en ga je bij de kruising RD. 
• Op kruising met fietspad LA. (Aan je rechterhand zie je een toegangshek van 

het Geldersch Landschap). 
• Einde fietspad RD Officiersweg. 
• Ga bij PD 20574 LA Officiersweg. 
• Vervolgens RA Rietberglaan. 
• Einde Rietberglaan LA Schotweg en direct erna RA Kolthovenweg. 
• Einde weg RA fietspad op en bij ingang “hovenier van Triest” LA. 
• Zéér voorzichtig rotonde oversteken en LA. 
• Weer weg oversteken en RA fietspad op. 
• Bij Y-splitsing rechts aanhouden en bij einde fietspad LA Blekersweg. 
• Vervolgens RA Korte Blekersweg. 
• Dan RA Wisselseweg en 1e weg LA Papenstraat. 
• We nemen RA de Hazenweg. 
• We gaan RA de Wijerdweg (borde moeilijk te zien) in en einde weg LA. 
• Bij bordje “pannenkoeken” RA en over de beek bij huize Harry LA. 

 
Wij hopen dat U van deze fietstocht heeft genoten en als U onverhoopt 
onvolkomenheden in de route bent tegengekomen deze aan ons wilt door- geven 
zodat wij de fietstocht optimaal kunnen houden. 
 
Camping Vossenberg. 



 


