
HAP EN TRAP
geheel verzorgde fi etsroutes!

Informeer naar de mogelijkheden of bezoek

www.de-waldhoorn.nl

Fietsroute 
va. 45.00 All-in

GEWOON BIJ
ONS OP DE VELUWE!
De Waldhoorn is gelegen in het centrum van fietsend 

Veluwe. Dit bedrijf is omgeven door prachtige 

heidevelden, bossen en bijzondere cultuur waaronder, 
het Nationaal Park De Hoge Veluwe, het Kroller Muller 

Museum en het Nationaal Tegelmuseum. 

De Waldhoorn is een ideale ontmoetingsplek voor 

fietsers. U kunt hier terecht voor een kopje koffie 

met appelgebak, lunch of een heerlijk diner. 

Wij staan bekend om lokale producten, 
zonnig terras en vriendelijk personeel. 

Onze regio specialist heeft voor u 7 unieke routes 

uitgezet. Op deze manier kunt u de prachtige natuur en 

cultuur ervaren van de Veluwe en tussendoor genieten 

van heerlijke gerechten op diverse locaties.

www.de-waldhoorn.nl
reserveringen@de-waldhoorn.nl

Wald-Knor-Route
Prachtige fietsroute met diverse 
afstappunten bij particulieren, 
met vele uiteenlopende hobby’s 
en verzamelingen. Tijdens deze 
fietstocht maakt u kennis met o.a. 
prachtige tuinen, curiosa, een 
beeldentuin en een indrukwekkend 
uitzichtpunt. De route is iedere 
dinsdag in de maanden juni t/m 
augustus te fietsen en verkrijgbaar 
bij De Waldhoorn.

Klompenpad -
Het Eeskooterpad
Ontdek het mooie buitengebied van 
Otterloo. Wandelen door boerenland 
en langs boerenerven afgewisseld 
met bos, heide en stuifzand. Het 
Eeskooterpad brengt u via oude 
tradities naar nieuwe agrarische 
initiatieven. Rust, kleinschaligheid 
en de combinatie van natuur en 
landschap bepalen hier de sfeer. 
Klompen aan, rugzak op en gaan.

Kies een 
route en stap 
op uw fi ets!
- 7 Unieke routes

- Een complete dag uit

- Prachtig Veluws landschap

- Heerlijk eten en drinken

Dorpsstraat 2, 6731 AT Otterloo    0318 - 59 12 39
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De Hap en Trap arrangementen zijn 
verkrijgbaar bij De Waldhoorn. U heeft 
hierbij keuze uit 7 verschillende routes 
uitgezet door onze regio specialist. Bij 
alle routes start u bij De Waldhoorn met 
een kop koffie met appelgebak. Daarna 
gaat u de route fietsen. Onderweg 
maakt u 2 keer een stop. Bij de 1e 
locatie wordt u ontvangen voor de lunch 
en vervolgens bij de 2e locatie een 
voorgerecht. U eindigt met alle routes 
weer bij De Waldhoorn waar u de keuze 
heeft uit verschillende hoofdgerechten.

Wormshoef route, 43 km
Door het bos naar de Celtic Field akkers met stenen 
uitkijktoren midden in het bos (met expositie). 
Mogelijkheid tot het bezoeken van Natuurcentrum 
De Veluwe en over de grote stille heide weer terug 
naar Otterloo.
Lunch bij Hotel Eethuys De Wormshoef in Lunteren, 
voorgerecht bij Boerderij De Mossel in Otterloo en 
het diner bij De Waldhoorn in Otterloo.

Schans route, 45 km
Prachtige route door de bossen en over 
plattelandswegen richting Renswoude. Vervolgens 
over de Grebbeliniedijk langs plassen en beekjes. 
Tevens genieten van het uitzicht op de Celtic 
Field akkers.
Lunch bij Restaurant De Dennen in Renswoude, 
voorgerecht bij Hotel Eethuys De Wormshoef in 
Lunteren en het diner bij De Waldhoorn in Otterloo. 

Vincent van Gogh route, 38 km
Een prachtige fi etstocht door Nationaal Park De 
Hoge Veluwe met onder andere een bezoek aan het 
Kröller Müller Museum. Onderweg prachtige natuur 
en bezienswaardigheden.
Koffi e en gebak bij De Waldhoorn, lunch bij het 
Parkrestaurant De Hoge Veluwe en voor- en 
hoofdgerecht bij De Waldhoorn in Otterloo. 

HAP EN TRAP 
ARRANGEMENTEN

DE ROUTES

Planken Wambuis route, 48 km
Door de bossen en over de Reemster en de 
Ginkelse heide. Eventueel een tussenstop bij 
Natuurcentrum De Veluwe. Vervolgens langs de 
Doesburger Molen naar een prachtig uitzichtpunt.
Lunch bij Restaurant Planken Wambuis in Ede, 
voorgerecht bij Restaurant Klein Zwitserland 
en het diner bij De Waldhoorn in Otterloo.

De Caitwicker route, 48 km
Afwisselende route door bossen, over heide en 
zandverstuivingen. Onderweg de mogelijkheid 
om het zendgebouw van Radio Kootwijk en de 
Passifl orahoeve/vlindertuin te bekijken.
Lunch bij Restaurant De Brinkhof of Restaurant `t 
Hilletje in Kootwijk, voorgerecht bij Restaurant De 
Vergulde Leeuw in Harskamp en het diner bij De 
Waldhoorn in Otterloo.

Quadenoord route, 50,5 km
Door de bossen, over de Oud- en Nieuw 
Reemsterheide. Vervolgens naar Quadenoord met 
de beeldentuin uit Zimbabwe. Door de bossen 
en over de Ginkelse Heide langs plassen en 
uitzichtpunt De Valenberg.
Lunch bij De Beken in Renkum, 
voorgerecht bij Restaurant De Langenberg in Ede 
en het diner bij De Waldhoorn in Otterloo.

Panorama route, 53 km
Route door de bossen en over vlakten. Tussenstop 
mogelijk bij Natuurcentrum De Veluwe en daarna 
langs de schaapskooi. Mogelijkheid tot het 
bezoeken van het Mausoleum oorlogsmonument 
en het Kijk en Luister museum.
Lunch bij De Panoramahoeve in Bennekom, 
voorgerecht bij Restaurant Klein Zwitserland 
en het diner bij De Waldhoorn in Otterloo.


