
VERSCHOLENDORP ROUTE CA. 33 KM 
 
RD = rechtdoor 
LA = linksaf 
RA = rechtsaf 
PD = paddenstoel 
 

• We verlaten de camping RA, steken de Veldkampweg over en gaan aan het 
eind van de onverharde weg RA de Molenweg op. 

• We gaan LA Ericaweg en rijden deze helemaal uit. 
• Einde weg RA Oostravenweg 
• Einde weg zeer voorzichtig Provinciale weg N309 oversteken. Heet 

nu Koekenbergweg. 
• We nemen de 1e weg LA Lichttorenweg. Dit is een verhard zandpad. Pas op 

de stronk midden op het pad als U de slagboom passeert. 
 
Links in het bos liggen een aantal bosvennen. We hebben geprobeerd U hiervan te 
laten genieten maar helaas was deze weg niet meer berijdbaar. 
 
 

• Deze rijden we helemaal uit totdat we weer aan de N309 komen. 
• N309 = Elburgerweg zeer voorzichtig oversteken en gaan LA. 
• Bij de rotonde gaan we RD richting Tongeren. Le Chevalierlaan. U rijdt nu op 

landgoed Tongeren. 
• Bij PD 20168/001 gaat U schuin rechtdoor het van Manenspad op. 
• Vervolgens bij het eerste verharde fietspad LA Tepelbergweg. (Bij het 

uitzetten was het naambordje van de paal verdwenen.) 
• Einde Tepelbergweg RA Boerweg op. 
• U rijdt de Boerweg uit over het wildrooster en met de bocht mee naar links. U 

komt dan op een asfaltweg uit. Hier gaan we LA Oranjeweg op. Uiteraard het 
fietspad nemen. 

• Nu even opletten. We moeten RA de Pollenseveenweg op. Er zijn er echter 
meerdere die RA gaan. Wij nemen de Pollenseveenweg met daaronder 
de nrs. 2, 4- 14. 

• Vervolgens nemen we de 1e weg RA de Hertenkampsweg. 
• Bij kruising asfaltweg gaan we RD het fietspad op naast 

de Hertenkampsweg. 
• Bij de Bloemendaalseweg, naambord staat links van de weg achterstevoren, 

gaan we RA het verharde zandpad op via het hek “begrazingsgebied”. 
• De Bloemendaalseweg helemaal uitrijden waarna U uitkomt op een 

asfaltweg de Gortelseweg alwaar U RA gaat. 
• Verderop kruist de Gortelseweg de Oranjeweg. Hier steekt U de weg over en 

vervolgt het dan verharde zandpad tot aan de Vierhouterweg. 
• U steekt de Vierhouterweg en bij PD 21409/001 gaat U RD 

de Gortelseweg op. (fietspad) 
• RD om vervolgens bij PD 23423/001 LA te gaan. 
• Bij PD 23424/001 gaat U RA. 

 
Verderop ziet U aan Uw linkerhand een gedenkteken ter herinnering aan een 



onderduikerskamp uit de tweede wereldoorlog 1940 – 1945. (3 onderduikershutten) 
 
 

• Na eventuele bezichtiging vervolgt U uw weg om bij PD 21083/001 RA te 
gaan. 

• Bij PD 23129/001 gaat U wee RA de Gortelseweg op en bij PD 23423/001 
RD. 

• Bij PD 20170/001 gaat U LA het van Manenspad op. 
• Deze rijden we helemaal uit om bij PD 20168/001 RA de Molenweg te 

nemen. 
• Vervolgens nemen we schuin RA de Veldkampweg. 
• We steken de Boerweg over om vervolgens weer bij de camping uit te komen. 

 
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. 
 


