
 

 

Fietstocht  ´De achtvorm` 21 KM 

 
Startpunt:       
Camping de Wije Werelt  
Arhemseweg 100-102 
6731 BV Otterlo (Gelderland) 
 

Volg de aanwijzingen in de route nauwkeurig op. Negeer zijpaden, tenzij anders 
aangegeven. 
 

 Fiets langs de receptie en ga rechts  
 Neem het zandpad langs de camping en fiets rechtdoor  
 U verlaat de camping en gaat links en volgt het fietspad 
 U ziet een heide, in augustus staat deze mooi in bloei 
 U komt langs de mossel, hier kunt u lekker wat drinken 

 
Boerderij / theeschenkerij Mossel is een prachtige hoeve te midden van het landgoed ‘het Planken 
Wambuis’. Dit ruim 2100 ha grote natuurgebied is eigendom van de vereniging Natuurmonumenten. 
Planken Wambuis is een stuifzandgebied dat grotendeels is begroeid met heide en bos. Een deel is in 
het verleden ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond. Mossel zelf ligt 4 km van Otterlo 
en is enkel per zandweg te bereiken. 

 

 Op de kruising 63 ANWB 25340, slaat u rechtsaf richting Lunteren 

 U fiets door het mooie landschap, meestal staan hier stieren  
 Na het mooie landschap fiets u het bos in 

 

 Op de kruising 83 ANWB 23608, slaat u linksaf richting Ede  

 Links ziet u het beukenbos 
 U fiets door een mooie heide 

 

 Op de kruising 62 ANWB, slaat u linksaf richting de Mossel 

 

 Op de kruising 64 ANWB 23277, slaat u linksaf richting de Mossel & Otterlo 

 U komt langs de Kreelse plas  
 
De Kreelse Plas ligt op het laagst gelegen stuk van De Ginkel. De omgeving van de plas is drassig. Er 
zijn maar weinig bomen die dat verdragen. Het bosje rond de plas bestaat daarom voor een groot 
deel uit els. Het wordt wel een elzenbroekbosje genoemd. Broek betekent: land dat bij hoge 
waterstand onderloopt. Dit verschijnsel doet zich op droge gedeelten van de Veluwe niet voor. Er is 
hier sprake van hoogveenontwikkeling. Plantendelen vallen in het water en stapelen zich op. Op een 
gegeven moment komt de laag boven het water uit. Het materiaal is sponsachtig en neemt veel water 
op. Een bijzondere plantengroei met b.v. veenpluis is het resultaat. Hoogveen ligt boven NAP en is 
daarom heel kwetsbaar: in geval van verdroging is ook het veen weg. Met de situatie die ontstaan is 
rond de Kreelse Plas hopen we vogelsoorten aan te trekken als ijsvogel en putter. 

 

 Op de kruising 63 ANWB 25340, slaat u linksaf richting Lunteren 

 

 Op de kruising 83 ANWB 23608, slaat u rechtsaf richting Otterlo 

 U blijft rechtdoor fietsen en rijdt het bos weer in. In het bos slaat u 
bij het eerste fietspad rechts af het mosselpad weer op 

 Na ongeveer 500 M komt u weer bij de achteringang van de camping 



 

 

 


