
Twinny Load Waterberg fietsroute 

Afstand ongeveer 17 km 
 

2. Voor VVV kantoor linksaf (Paalbergweg op). 
3. Tweede weg rechtsaf (Speldermarkweg) op kruising rechtdoor. 
4. Op T-splitsing linksaf en gelijk rechtsaf (Brinkenbergweg) richting “Heldringskerk” 
          De kerk is in 1958 door ds. O.G. Heldring  aan de Hoenderlose huttenbewoners geschonken. 
5. Na de kerk rechtsaf (Brinkenbergweg) 
          Deze weg is genoemd naar Aalbert Brinkenberg (1813) tweede pionier in het heidedorp  
          Hoenderloo, door zijn markante eigenschappen wel de “Koning van Hoenderloo” genoemd. 
6. Einde weg linksaf (Arckelaan). 
7. Eerste weg rechtsaf (Laan van Eikenhof) langs de “Otthohoeve”. 
8. Op splitsing Laan van Eikenhof/Kampheuvellaan, met in het midden een rond bloemperk,   
          rechtsaf zandweg (Kampheuvellaan). 
9. Deze weg blijven volgen tot aan T-splitsing (Brouwersweg). 
10. Linksaf naar fietspad langs Brouwersweg. 
11. Na bushalte eerste weg rechtsaf, een zandweg (Koudenbergweg). 
12. Over wildrooster (rechts bord scoutingterrrein het Spelderholt), zandweg blijven volgen 
          In 1840 liepen op deze weg (de Kerkweg of Lijkweg) in zuidwestelijke richting twee  
          predikanten, O.G. Heldring en R.G Jonkers. Tussen de zandwoestijnen door ontdekten zij in  
          een vallei de plaggenhuttenkolonie Hoenderloo. 
13.     Op viersprong ( Koudenbergweg/ Waterbergweg) linksaf Waterbergweg volgen. 
14.     Op kruispunt met Noordweg gaat Waterbergweg naar links, deze blijven volgen tot  

   voorrangsweg. 
15.     Bij Y 14459/2 rechtdoor (Otterloseweg) oversteken. 
16.     Fietspad op richting Hoog Buurlo. 
          Deze plek heet “1912’” genoemd naar het bouwjaar van een voormalige boswachterswoning. 
17.     Op kruispunt (Links picknicktafel ) rechtdoor, fietspad tot aan T- splitsing. 
          Men noemt dit gebied “Varkensbaan. De Varkensbaan was vroeger omrasterd voor het  
          houden van wilde varkens; het behoorde bij  het Nationale Park de Hoge Veluwe. 
18.     Op T-splitsing bij paddestoel 24402 linksaf richting Hoog Buurlo, fietspad langs 
          zandweg volgen (Harskampweg). 
19.     Bij paddestoel 21795 linksaf, richting Hoenderloo.       
20.     Bij paddestoel 21454 rechtdoor richting Hoenderloo, tot aan de voorrangsweg (Otterloseweg) 
21.     Deze schuin links oversteken naar fietspad, rechtsaf richting Hoenderloo ( Harskampweg). 
22.     Einde fietspad rechtsaf (Apeldoornseweg). 
23.     Eerste weg linksaf (Middenweg). 
24.     Einde Middenweg linksaf Krimweg op. 
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Vertrek vanaf het Krimdal in de richting Hoenderloo
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1.       Vanaf de ingang links het fietspad naast de Krimweg op tot aan het VVV kantoor.
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25.     Door rijden totdat u het Krimdal ziet.




