
ELSPETERROUTE (36 km) 
 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
RD = rechtdoor 
P = ANWB paddestoel 
 

• We verlaten de camping LA Centrumweg. 
• Aan het einde LA Boerweg. 
• U kruist de Tongerense en slaat bij de eerste weg R.A. Boerweg. 
• Einde weg LA en bij P25233 richting Vierhouten. 
• Bij P25224 richting Vierhouten 
• Bij P21101 richting Vierhouten 

 
Aan de linkerkant staat op de parkeerplaats dikwijls ijsboer Roozeboom en een koele 
verwenning is natuurlijk niet mis. 
 
 

• bij P21409 richting Vierhouten 
• Bij P21102 richting Elspeet en fietspad aanhouden. 
• Bij P25236 richting Elspeet. 
• Einde fietspad gelijk na wildrooster LA Bosrand. Weg vervolgen langs groene 

slagboom. 
• Deze weg is onverhard. Bij bocht rechts aanhouden en gaat over 

in Hogeweg. 
• Einde weg LA Gerstweg. 
• Bij kruispunt RA Apeldoornseweg. 
• Einde weg LA Vierhouterweg. 
• Vervolgens LA Uddelerweg. 
• Uddelerweg vervolgen tot begraafplaats. 
• Na begraafplaats RA Kleine Kolonieweg. 
• Weg volgen en links aanhouden. 
• LA Hullenkant in en rechts op nr 10 ziet U waar de vorige eigenaar van de 

camping woonde. 
• In de bocht gaan we RD via aangegeven wandelpad. (Mag je fietsen) 
• Einde wandel/fietspad LA. 
• Vervolg fietspad en begin Elspeet VOORZICHTIG weg oversteken om rechts 

op fietspad te gaan rijden. 
• In Elspeet na Esso benzinestation RA Vierhouterweg. 
• Vierhouterweg blijven volgen. (zijtakken vierhouterweg met huisnummer 

negeren) 
• Bij P20240 LA richting Vierhouten. (Let op met oversteken) 
• Bij P24324 RA richting Vierhouten. 

 
Links langs deze weg vindt U een replica grafheuvel (opgraving) welke de historici 
onder ons interessant zullen vinden. 
 
 

• Bij P63026/001 richting Vierhouten. 



• Bij P63026/002 weer richting vierhouten. 
• Einde fietspad LA richting Vierhouten. Is Elspeterbosweg. 
• Bij 3-sprong richting Tongeren (bordje voor fietsers) 
• Einde weg RA richting Tongeren 
• Vervolgens de weg richting Tongeren blijven volgen. 
• Bij P21083 richting Tongeren 
• Bij P23129 RA richtingen Gortel 
• Bij P22423 RD richting Gortel 
• Bij P20170 LA richting Tongeren. Is van Manenspad 
• RA Tepelbergweg op. 
• Einde weg LA Boerweg. 
• Einde fietspad LA Boerweg vervolgen. 
• Als laatste RA Centrumweg en U rijdt zo naar de camping. 

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


