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KIDS 
Stakenbergroute 
(20 km)

Een superleuke en avontuurlijke route 

om samen met je ouders te fietsen, 
waarbij je onderweg ook al spelend 

van alles gaat ontdekken! Lekker 

ravotten op het Hulshorsterzand, 
roetsjen met de kabelbaan in de 

speeltuin op Stakenberg en een 

speurtocht doen in een spannende 
tuin… 

LET OP: Route wijkt af van 
knooppunten. Volg ook de 
aanwijzingen in de tekst!

4) 8# 5& A 7! 
7@ B 1$ 1% C 

1@ 1# D 4) 
A Nadat je het spoor en het viaduct 

over de snelweg bent overgestoken 

tref je aan de rechterkant het 

Hulshorsterzand aan. Als je hier 

omhoog loopt zie je een hele grote 

zandverstuiving! Een mooie plek 

om te picknicken, een spelletje te 

doen of rond te wandelen.

B Van knooppunt 72 ga je een 

klein stukje naar knooppunt 

73. Aan de linkerkant zit dan 

speelweide de Stakenberg. Dit is 

een grote speelweide met diverse 

houten speeltoestellen, waaronder 

schommels en een kabelbaan. 

Aan de achterzijde tref  je een 

uitkijktoren aan, geniet hier van 

een fantastisch uitzicht! Ga na het 
spelen eerst terug naar knooppunt 

72, dan naar 14.

C Op de Paasheuvel bevindt zich 

Heemtuin de Heimanshof, deze is 

vrij toegankelijk. Er is hier veel te 

zien. Voor kids zijn er educatieve 
koffertjes en een speurtocht! Om 
deze tuinen te bezoeken ga je 

bij knooppunt 15 even richting 
knooppunt 16. Ga dan bij de 
Paasheuvel rechtsaf het terrein 

op, dit is ’t Frusselt. Ga langs het 
hoofdkantoor en daarna meteen 

rechtsaf, daarna 1e weg linksaf. 

D Je komt op het 

Veluwetransferium, waar 

je natuurlijk ook even de 

uitkijktoren kunt beklimmen! 

Deze heeft een geweldig uitzicht, 
zelfs over het Veluwemeer! 

Ook op het transferium is het 

Bezoekerscentrum Nunspeet, waar 

je van alles te weten kunt komen 

over de natuur. De leuke speeltuin 

heb je vast al wel gezien…

 knooppunt

A routeaanwijzing of bezienswaardigheid

z.o.z. voor routekaart
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