
Fietstocht ‘Rondje de andere kant van Otterlo’  (12.5 km) 

 

* Wanneer u met uw rug naar de receptie van camping 

“De Wije Werelt” staat slaat u linksaf. U fietst de 

oprijlaan af richting de Arnhemseweg. U steekt over 

en slaat linksaf het fietspad op richting Otterlo. 

* U rijdt Otterlo binnen en slaat rechtsaf de “Vijverlaan” 

in. (Oprijlaan van Droompark de Zanding). U fietst 

rechtdoor tot aan de drie splitsing. U slaat linksaf en 

volgt het fietspad tot aan de T- splitsing. 

* U slaat hier linksaf een ander fietspad in, deze weg heet de “Heiderand”. U blijft dit 

pad volgen. U komt uiteindelijk uit op de “Onderlangs”. U gaat hier linksaf met de 

bocht van het fietspad mee. 

* Aan het einde van het fietspad slaat u rechtsaf “Eikenzoom” in. Na ongeveer 50 meter 

vindt u aan uw linkerhand het Tegelmuseum. 

* Bij de T- splitsing gaat u rechtsaf de “Zandingsweg” in en na ongeveer 50 meter 

linksaf de “Kerklaan” op. U fietst de kerk voorbij en gaat linksaf  met de bocht mee. 

* Aan het einde van de “Kerklaan” slaat u rechtsaf de “Dorpsstraat” in. 

* U fietst Otterlo uit en slaat bij splitsing linksaf de “Hoenderloseweg” in. 

* Op de “Hoenderloseweg moet u linksaf op een onverharde zijweg genaamd de 

“Bovenweg”. Na enkele meters komt u bij een grote weg uit. Deze steekt u over en u 

blijft op de “Bovenweg” fietsen. 

* Aan het einde van de “Bovenweg” slaat u rechtsaf het fietspad op. U fietst rechtdoor 

tot u aan uw linkerhand een fiets oversteekplaats ziet. (Net voorbij “De Hoef”). Hier 

steekt u de weg over de “Lange Heideweg” in. U blijft rechtdoor fietsen. De weg 

verandert van een onverharde in een verharde weg en u passeert twee kruisingen. 

* Wanneer u aan uw linkerhand een T- splitsing nadert, slaat u linksaf de 

“Damakkerweg” in. 

* U komt bij een kruising en blijft rechtdoor gaan. U komt nu bij de “Apeldoornseweg” 

uit. Steek hier over en sla linksaf het fietspad op. 

* U fietst in de richting Otterlo. Wanneer u aan uw rechterhand het huis met 

huisnummer 214 passeert slaat u gelijk na dit huis rechtsaf het kleine zandpaadje in. 

Na ongeveer 50 meter wordt dit een verhard fietspad. 

* U blijft rechtdoor fietsen. Aan het eind van de weg slaat u rechtsaf het “Mosselsepad” 

in. 

* U passeert aan uw rechterhand “Mossel Events” en “Het Lorkenbos”. 

* U blijft het pad volgen tot u aan de linkerhand een houten hek ziet. Dit is de achter-

ingang van camping “de Wije Werelt”. U steekt het ruiterpad over en rijdt de camping 

op. 

* U blijft rechtdoor fietsen en komt weer uit op het parkeerterrein voor de receptie van 

“De Wije Werelt”. 

 

Tips 

U kunt een bezoek brengen aan het Nederlands Tegelmuseum. 

In het hoogseizoen kunt u aan het eind van de tocht nog even lekker uitrusten en        

bijkomen van de inspanning in familierestaurant met indoor speeltuin “De Houtzagerij” 

op camping “De Wije Werelt”. 

 

Deze fietstocht kan ook in combinatie met  “Een rondje Mossel” gereden worden. 

 

  



 


