
              

 

FIETSROUTE LANGS GRENSPALEN VAN GEMEENTE APELDOORN  

IN HET GRENSGEBIED MET BARNEVELD, ERMELO EN NUNSPEET 

(Lengte ca. 45 km) 

Alvorens u gaat fietsen, ter informatie het volgende:   

Grenspalen ter afbakening van het grondgebied van een Gemeente werden in 
vroeger tijden veelvuldig geplaatst. Tegenwoordig worden de grenzen van een 
Gemeente aangegeven door de zogn blauwe borden met naam van de 
gemeente  op de toegangswegen van de Gemeente. In de omgeving  van 
Apeldoorn zijn nog een beperkt aantal oude grenspalen terug te vinden; het 
Fietsgilde Apeldoorn heeft na eerder  speurwerk door de Vereniging Oud 
Apeldoorn  een mooie, ook wat natuur betreft, route uitgezet langs een aantal 
van die nog bestaande palen in het grensgebied  van Apeldoorn met de 
gemeenten Barneveld , Epe en Nunspeet. Alvorens u de eerste Grenspaal 
aantreft wordt u  eerst via een fraaie  bosroute naar Garderen geleid, de 
Gemeentegrens met Barneveld!  De route die u nu gaat rijden heeft nog een  
beperkt aantal grenspalen alhoewel er ook stukken route voorkomen waar u 
geen enkele grenspaal aantreft (bijv. de aanlooproute). Soms moet u een klein 
stukje dubbel rijden om geen grenspaal te missen  Niettemin wat u gaat doen 
is de moeite waard: bovendien uw lichaam vaart er wel bij!! 

U rijdt ongeveer 40 tot 50  kilometer. Als iedereen de vlaggen laat staan vindt 
U op beide Open Monumenten Dagen  bij elke Grenspaal een Oranje vlaggetje!  

Wij wensen u een mooie tocht, geniet van de natuur en veel succes 
bij het ontdekken van alle hieronder genoemde Grenspalen. 

                                              FIETSROUTE 

1. Vertrek vanaf de Naald bij Paleis Het Loo, Jachtlaan (richting Arnhem); 

2. Jachtlaan helemaal afrijden (voorbij rotonde bij AGOVV)  tot  
Asselsestraat; 

3. Kruispunt  Asselsestraat rechts af  Asselsepad op; 

4. Asselsepad blijven volgen;  alleen maar rechtdoor tot over 
spoorwegovergang (ruim 3 kilometer!); 

5. Onmiddellijk rechts na spoorovergang , Fietspad, tot volgende  
spoorovergang  bij Assel; 

6. Rechts af, dus spoor oversteken en langs kiosk, richting Nieuw Milligen; 



 

7. Fietspad blijven volgen tot  Nieuw Milligen; 

8. Na Landall-park bij grote weg rechts af richting Rotonde; Rotonde voor 
driekwart ronden, richting Voorthuizen; langs Amersfoortseweg blijven 
rijden tot tweede Fietspad; rechtsaf (uitspanning links) richting  
Garderen en knooppunt 58 blijven volgen tot eindpunt in Garderen; 

9. In Garderen tweemaal rechtsaf,  Dorpstraat  richting Uddel; 

10. Koningsweg, later Garderenseweg volgen en  tussen  fietspad en grote 
weg,  tegenover huisnummer 250 ,Grenspaal (1) in bermgras; 

11. Weg vervolgen, 1 ste weg rechts Goudbergsweg ( 60 km zone); 

12. Einde weg links af, Turfweg, op T-splitsing Grenspaal (2); 

13. Langs afrastering met “Verboden Toegang”  tot na toegangshek  
Fietspad links, knooppunt 60; richting Uddel; 

14. Einde Fietspad op Garderenseweg rechtsaf en daarna kruispunt  
oversteken richting Uddel; 

15. Bij kruispunt vlak voor het Uddelermeer links  af richting  Staverden  
(dus oversteken); 

16. Na overgestoken te zijn  onmiddellijk links van de weg Grenspaal (3) 

17. Uddelermeerweg richting Staverden; na twee wegen links, rechts af  
weg Uddelerveen   inrijden en na korte tijd  Grenspaal (4); 

18. Terug naar Uddelermeerweg en rechtsaf tot knooppunt 01, haaks rechts 
onverharde Oude Garderenseweg met 2 huisnummers in ; wordt  
even later Harderwijkerweg; aan uw rechterhand Grenspaal  (5); 

19. Bij splitsing met weg  Staverhul  links inrijden en doorrijden tot  
voorrangsweg; links af richting Elspeet (aan linkerkant weg blijven) 

20. Grenspaal(6) links in berm; daarna oversteken en linksaf richting Elspeet 

21. In dorp Elspeet  na benzinestation rechts richting Apeldoorn; rechts  
aanhouden en Dorp uitrijden , Apeldoornseweg (knooppunt 39) ; 

22. Weg wordt onverhard en halverwege Grenspaal (7); 

23. Op driesprong na klimmen en dalen links richting Apeldoorn; 

24.  Langs deze weg een drietal moderne  grensstenen (geen vlaggen) ;  
helemaal afrijden, wildrooster,  Wieselseweg  tot  Café de Hamer; 

25. Rechts  richting  Apeldoorn en doorrijden tot eindpunt: De Naald. 

Einde Grenspalenroute. 

De smaak te pakken ? Kijk voor meer routes op www.fietsgilde-apeldoorn.nl. 

http://www.fietsgilde-apeldoorn.nl/

