
FIETSTOCHT HEERDERSTRAND (ca. 30 km) 
 
R.A. = rechtsaf 
L.A. = linksaf 
R.D. = rechtdoor 
P = paddestoel ANWB 
 
De dierenparkroute is een ontspannende fietsroute vanaf de camping. U fietst door 
bos over heide, langs een schaapskooi en tussen landerijen. 

• De camping verlaten we rechtsom en gaan bij het kruispunt R.A. 
de VELDKAMPWEG op. 

• Aan het einde gaan we R.A. de ACHTERSTEMOLENWEG. 
• Op T-kruising gaan we L.A. WOESTERBERGWEG. 

Langs deze weg ligt het dierenpark Wissel welke U met een bezoek kunt vereren. 
 
 

• We vervolgen onze weg en gaan 2e weg R.A. WISSELSEWEG. 
• Deze weg vervolgen op bij de 5e weg gaan we L.A. richting Epe. (bij ANWB 

lantaarnpaal 14093) 
• Onder tunnel door 2e weg L.A. KLIMTUIN. 
• Volg KLIMTUIN en steek voorrangsweg over. 
• Ga R.D. WARANDE. 
• Aan het einde R.A. LEEUWERIKWEG. 
• L.A. BREMWEG. 
• Vervolgens 2e weg R.A. SCHOTWEG. 
• Aan het einde L.A. LOHUIZERWEG. 
• Bij kruising L.A. 
• Bij Lohuizerweg 2x R.D. 
• Aan het einde R.A. OFFICIERSWEG. 
• Neem 1e weg L.A. HOGE WEERD en rij fietspad uit. 
• Ga voorbij sporthal en aan het einde L.A. Delleweg 

Na een stukje fietsen ziet U de hertenkamp van Epe en kunt U bij de “koek en 
sopietent” een versnapering nemen en op één van de bankjes even uitrusten. Bij het 
hertenkamp beginnen ook een aantal wandel/fietsroutes die zeer de moeite waard 
zijn. U ziet daarvan het beginpunt op de renderklippenweg rechts net na het einde 
van het hertenkamp. 
 
 

• Ga gelijk na hertenkamp R.A. RENDERKLIPPENWEG en volg fietspad. 
• We vervolgen onze weg op het fietspad en gaan bij P22770 R.D. en aan het 

einde de KOOIWEG op. 
• Aan het einde van deze weg L.A. MUSSENKAMPSEWEG. 
• Aan het einde R.A. WEZEWEG. 
• Ga direct na de tunnel L.A. MUSSENKAMPSEWEG. 
• Ga na de volgende tunnel R.D. ZUPPELDSEWEG. 
• Neem 1e weg L.A. VEENWEG. 
• Aan de veenweg ligt ook de beeldentuin van Joop Koster. Vaak is deze ook 

opengesteld voor het publiek. 



 
 

• Ga aan het einde R.A. fietspad op. 
• Aan het einde fietspad R.A. 
• Aan het einde van de weg L.A. 
• Steek de voorrangsweg over, KAMPERZIJWEG op. 
• Volg deze en Steek L.A. de voorrangsweg over en ga direct weer R.A. 

de Kamperzijweg op. 
• Aan het einde gaat U L.A. 
• Neem de 1e weg R.A. 1e HOORNERVEENSEWEG. 
• Aan het einde op T-kruising L.A. 
• Neem de 1e weg L.A. 2e HOORNERVEENSEWEG. 
• Houdt bij splitsing links aan 2e HOORNERVEENSEWEG 
• Aan het einde R.A. KOMMERSEWEG. 
• Aan het einde van deze weg R.A. naar Heerderstrand (KAMPERWEG) 
• Neem 1e weg L.A. Heerderstrand (OSSENBERGWEG) 
• Volg vervolgens de borden, grote en kleine, met het groene klaverblad erop 

richting Dellen en schaapskooi. 
De Dellen is het oudste bos in de regio Epe, ’t Harde en Hattem. Het 497 ha. tellende 
Landgoed was in de 19e eeuw eigendom van prof. Buijs Ballot, die in de Bilt het 
(KNMI) weerstation let bouwen. Zijn zoon ligt op de heide, achter het Pluizenmeertje 
begraven. De Dellen werd in 1929 het eerste bezit van het Geldersch Landschap. 
 
 

• Voor de schaapskooi, bij P23253 gaan we R.A. 
Natuurlijk bezoeken we eerst de iets verderop gelegen schaapskooi. 
 
 

• Bij P20118, P20119, P20120 en P22472 R.D. 
• Bij P20125 L.A. KOEKENBERGWEG 
• Steek bij P20576 de asfaltweg schuin over DELLENWEG. 
• Bij P22494 R.D. evenals bij P20575 R.D. richting Tongeren. 
• Rijdt R.D. de asfaltweg op KOEKENBERGWEG. 
• Steek aan einde voorrangsweg over, LET OP DEZE IS DRUK EN 

GEVAARLIJK, OOSTRAVENWEG. 
• Neem 3e weg L.A. KOEWEG 
• Steek aan het einde de MOLENWEG over de CENTRUMWEG op en U komt 

vanzelf weer bij de camping uit. 
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. 
 


