
LANGSKANAAL ROUTE CA 26 KM. 
 
RD = rechtdoor 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
PD = paddenstoel 
 

• We verlaten de camping RA en gaan aan het eind van de onverharde weg LA 
de Molenweg op. 

• We gaan RA Oostravenweg (is onverharde weg). 
• Eind onverharde weg schuin links aanhouden langs hotel “De Witte Berken” 

en Oostravenweg vervolgen. 
• Einde weg zeer voorzichtig Provinciale weg N309 oversteken. Heet 

nu Koekenbergweg. 
• Eind Koekenbergweg RD langs witte slagboom. 
• Bij PD 20575/001 RA Zeuvenbargweg. Dit betonfietspad volgen 

tot Dellenweg. 
• Dellenweg oversteken. Rechts ziet U het hertenkamp en links een kiosk voor 

een eventuele versnapering. Hier ziet U een bord “Natuurpad Epe”. 
• We gaan RD en vervolgens 1e weg RA. =onverhard fietspad en paardenpad 

genaamd Norelbosweg. (staat niet aangegeven) 
• Einde weg LA = Belvedereweg. 
• Eind verhard fietspad van Belvedereweg op kruispunt RA. =Koepelweg. 

Links van U ziet U in de verte het bord van de Renderklippen. 
• Einde Koepelweg na smal zandpaadje stuk met hoge brandnetels 

gaat Koepelweg over in verharde weg. Hier RD 
• Einde Koepelweg RA Sprengenweg. 
• Bij kruising Sprengenweg en Bijsterbosweg RD Sprengenweg vervolgen. 
• We gaan vervolgens 1e weg LA Norelweg. Deze blijven volgen tot Provinciale 

weg Epe – Heerde. 
• Zeer voorzichtig Provinciale weg oversteken en LA. 
• Na circa 300 meter RA Vemderweg. 
• Vemderweg blijven volgen over snelweg A50 en Apeldoorns kanaal. 
• Hier RA Kanaalweg. 
• Bij de 3e brug gaan we RA Werlerweg. 
• Einde Werlerweg op kruispunt LA Ledderweg. 

Bij museum “Hagendoorns Plaatse” gaan we een kijkje nemen in de bijenstal. Deze 
bevindt zich in het gebouwtje rechts achter op de parkeerplaats en is vrij 
toegankelijk. Deze bijenstal van de imkervereniging Epe is in 2011 gebouwd met 
diverse subsidies van de overheid en hier is te zien hoe bijen leven en hun 
honingraat maken. Ook zijn spullen te zien die een imker gebruikt om honing en 
bijenwas te maken. Dit is zeer interessant om te bekijken. 
 
 

• Na het bezoek aan de bijenstal vervolgen we onze weg en gaan bij het 
fietspad LA richting Ezelhoeve. 

Voor we het fietspad vervolgen brengen we een bezoekje aan de Ezelshoeve. De 
ezelboerderij “De Koperen Ezel” heeft in 2011 de boerderij grondig verbouwd en 
beschikt nu over een grote speeltuin met veel speeltoestellen voor de jongste maar 



ook voor de oudere kinderen. Daarnaast beschikken ze nu over een eetcafé waar 
van een hapje en een drankje genoten kan worden zowel binnen als buiten. 
 
 

• Na het bezoek aan de ezelboerderij keren we terug naar het fietspad en 
vervolgen deze. 

• Einde fietspad gaan we RA Brinkerweg. 
• Bij rotonde RD. Weg heet dan Oranjeweg. 
• Bij volgende rotonde RD en vrijwel direct 1e weg RA Woesterbergweg. 
• Deze uitrijden tot verkeersbord “verboden voor vrachtwagens” en hier LA. 
• Over bruggetje LA en vervolgens op kruispunt weer LA en we zijn weer terug 

op 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 door- geven 
zodat wij de fietstocht optimaal kunnen houden. 
 
Camping Vossenberg. 
 


