
            

 

FIETSROUTE LANGS GRENSPALEN VAN GEMEENTE APELDOORN  

IN HET GEBIED WENUM WIESEL (Lengte ca.30 km) 

Alvorens u gaat fietsen, ter informatie het volgende:  
Grenspalen werden in vroeger tijden veelvuldig geplaatst ter afbakening van 
het grondgebied van een Gemeente. Tegenwoordig worden de grenzen van 
een Gemeente aangegeven door de zgn.  blauwe borden met naam van de 
gemeente  op de toegangswegen naar de Gemeente. In de omgeving  van 
Apeldoorn zijn nog een aantal oude grenspalen terug te vinden; het Fietsgilde 
Apeldoorn heeft nu 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 gemeente 
Epe. De route die u nu gaat rijden heeft nog een flink aantal grenspalen 
alhoewel er ook stukken route voorkomen (bijv. de aanlooproute) waar u 
geen enkele grenspaal aantreft. Soms moet u een klein stukje dubbel rijden 
om geen grenspalen te missen Verweer van stenen, verkaveling van 
grondgebied en moedwillig vervreemden zijn zo wat oorzaken waardoor het 
aantal grenspalen aanzienlijk is verminderd. Niettemin wat u gaat doen is de 
moeite waard: bovendien uw lichaam vaart er wel bij!! 

U rijdt ongeveer 30 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 bij Naald kruispunt Paleis  Het Loo en volg fietspad  direct langs 
Zwolse weg richting Vaassen; 

2. Bij derde stoplicht rechts af : Anklaarseweg; bij vluchtheuvel in weg 
links af , Fietspad op oude spoorweg; afrijden (Knooppuntroute 77)  
tot Papegaaiweg in Wenum, daar rechts af richting Apeldoorns kanaal; 

3. Vóór brug bij Apeldoorns kanaal links af Fietspad langs kanaal; knpp 78; 



 

4. Bij bruggen over kanaal en Grift bij Vaassen,  links af over de brug over 
de Grift (echte oude Grenspaal vóór deze brug en nieuwe Grenspaal net 
over de brug rechts (Grenspalen 1 en 2.); 

5. Na brug schuin rechts Vaassenseweg; na  ongeveer 150 m aan linker- 
kant van de weg (Grenspaal nr 3); daarna omkeren; 

6. Terug naar brug, rechts Jonas inrijden, later ook  Jonasweg ; 

7. Jonasweg vervolgen ,wordt Eierstreek, bij afslag naar rechts (blijft 

Eierstreek) ,  recht door rijden, weg heet Hemelweg; einde weg links 

af  De Poel/Poelweg;  Poelweg afrijden ( u passeert Grenspaal nr 4 bij 
huisnr 50 aan rechterkant van de weg)  tot  bordje aan rechterkant  
Poelweg met huisnrs,  daar rechts af; NIET rechtdoor Kanaweg; 

8. In grote bocht naar rechts (Grenspaal nr 5 aan linkerkant van de weg) 
doorrijden tot Oude Zwolse weg; 

9. Op driesprong Oude Zwolse weg  rechts af (aan de overkant Grenspaal  
nr 6); daarna doorrijden tot Waterstaat , daar links af; 

10. Oversteken  Zwolse weg (oppassen!!) en Waterstaat vervolgen; 

11. Waterstaat wordt Windhoek , zie straatnaambordjes ( Grenspaal nr 7); 

12. Windhoek kruist Berenhul, 200 m naar rechts ( Grenspaal nr.8) : daarna 
omkeren en eerste weg rechts  en vervolgens kruisen Elburger     
Weg,  zandpad met bordje Valkeniersweg , 400 meter inrijden en links 
van de weg Grenspaal nr 9. Keren en terug naar Elburgerweg; daar 
weer links, 200 m aan linkerkant van de weg (Grenspaal nr 10) ; 
omkeren en nu Elburgerweg richting Apeldoorn gaan; 

13. Elburgerweg vervolgen tot kruising  Greutelseweg, daar rechts; 

14. Greutelseweg helemaal afrijden ( wordt half verhard) tot Wieselseweg; 

15. Links  af slaan en helemaal door tot Café de Hamer aan de Zwolse weg 
en daar bocht naar rechts; 

16. Fietspad Zwolseweg; stoplicht Anklaarseweg, daar rechts, Koningstraat; 

17. Voorbij Hotel de Keizerskroon, bocht naar links en vervolgens rechts af; 

18. Voor Paleis Het Loo langs en middelste laan nemen naar Naald. 

Einde Grenspalenroute. 

 

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

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

