WEIDEKOEIEN
ROUTE

Weidekoeienroute
Buitenstad Apeldoorn heeft een toeristisch toplandschap. Zij staat als hoofdstad
van de Veluwe vooral bekend om bos, heide, vennen en stuifzand in een heuvelig
landschap dat bijna buitenlands aandoet. Maar Apeldoorn biedt meer, zij heeft
ook een oerhollands agrarisch landschap met grazende koeien en weidevogels
op de langgerekte weilanden met bloemrijke slootkanten. Om u te helpen bij
uw ontdekkingstocht door dit gebied, hebben we de WeideKoeienRoute voor u
uitgezet.
In het buitengebied van Apeldoorn kunt u nog echt de koeien in de wei zien
staan. Ze genieten van het verse gras. Aan het begin van het voorjaar kunt u dat
het beste zien. De koeien hebben in de winter op stal gestaan en mogen dan
voor het eerst weer het weiland in. Ze dansen en springen dan letterlijk de wei
in! Voor wie het wil meemaken: in het voorjaar laten veel boerenbedrijven via
hun website weten wanneer hun koeien de wei in gaan.
Wij wensen u een plezierige fietstocht toe!

Start- en eindpunt Open Erf de Groote Modderkolk
Midden in de idyllische omgeving van Loenen (Veluwe) ligt Open Erf de Groote
Modderkolk. Neem een kijkje op deze biologische zorgboerderij met moestuin
en potstal. Bekijk de grazende brandrode runderen, dit is een zeldzaam oud ras
dat van oorsprong in dit gebied voorkwam. Drink wat in de theeschenkerij of
koop biologische producten in de boerderijwinkel.
Contactgegevens:
Vrijenbergweg 24a,
7371 AA Loenen
T 055 - 505 0052

Lengte van de fietstocht: 22,7 km
1. Start bij open erf de Groote Modderkolk.
2. Fiets vanaf het erf rechtsaf. Sla na 0,6 km bij het kruispunt rechtsaf
(Loenenseweg).
3. Na 0,8 km slaat u rechtsaf richting de Loenense watervallen(richting
knooppunt 51).
4. Na 3 km slaat u scherp rechtsaf (Kanaal Zuid, richting knooppunt 52 en 58).
5. Sla bij knooppunt 58 linksaf (richting knooppunt 74).
6. Bij knooppunt 74 slaat u linksaf (richting knooppunt 76).
7. Bij knooppunt 76 slaat u linksaf (richting knooppunt 91).
8. Bij het Kanaal slaat u linksaf (richting knooppunt 52).
9. Steek het Kanaal over en vervolg de route over de Hoofdweg.
10. Na 0,5 km slaat u rechtsaf (op een zandweg, Veldhuizen).
11. Sla na 0,5 km linksaf op de geasfalteerde weg (ook Veldhuizen).
12. Aan het einde van de weg slaat u rechtsaf (Hoofdweg).
13. Na 0,8 km slaat u rechtsaf richting de Vrijenbergweg.
14. Rijd over de Vrijenbergweg tot u aan uw rechterhand uw startpunt
terugvindt.

Colofon
Deze folder is een uitgave van de gemeenteraad van Apeldoorn. Hiermee wil zij positieve
aandacht besteden aan weidegang voor koeien. Steeds vaker worden koeien jaarrond op stal
gehouden. Met de koop van weidemelkproducten zorgen inwoners en toeristen ervoor dat er
ook in de toekomst genoten kan worden van grazende koeien tijdens een fietstocht. U doet
boeren en koeien een groot plezier wanneer u hiervoor een meerwaarde over heeft. Tevens
wil de gemeente graag stad en land verbinden en haar inwoners kennis laten maken met de
landschappen en de natuur rondom de stad. Vaak weten de stedelingen niet hoe dicht het
platteland bij de stad is en wat je er allemaal kunt doen, leren en beleven.
Samenstelling: Henk Verheul (CDA), Myrthe Kuiper (CDA), Ariane van Burg (GroenLinks), Wim
Willems (Leefbaar Apeldoorn), Yvonne de Carpentier (PSA), Rudy Blom(GemeenteBelangen),
Maaike Moulijn (Partij voor de Dieren) en Barbara Belder (raadsgriffie)

