
Fietstocht ‘Een rondje Mossel’ (10 km) 

 
 

 
 U begint voor de receptie van camping “De Wije Werelt”. 
 Wanneer u met uw rug naar de receptie staat gaat u rechtsaf. 

U fietst langs het groene hek en langs de camping het terrein af. 
 U rijdt het terrein af, steekt het ruiterpad over en slaat links af het 

“Mosselsepad” op. 
 Na ± 3,5 km komt u uit bij “ Theeschenkerij Mossel”.  

U blijft het fietspad volgen. 

 Als u de heuvel over bent komt u bij een kruising van verschillende ruiter 
en fietspaden. U slaat hier rechtsaf in de richting Lunteren/Wekerom.  

U blijft op dit fietspad tot de eerstvolgende kruising. 
 Op deze kruising staat de ANWB paddestoel nr. 23608.  

U gaat hier 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 “Mosselse pad” weer op. 

 Na ongeveer 150 meter komt u weer bij de achteringang 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 bij “Theeschenkerij Mossel” even pauzeren voor een drankje. 
 In het hoogseizoen kunt u aan het einde van uw tocht nog even lekker 

uitrusten en bijkomen van de inspanning in familierestaurant met indoor 

speeltuin “De Houtzagerij” op “De Wije Werelt”. 
 

Deze fietstocht kan ook in combinatie met “Rondje de andere kant van 
Otterlo” gereden worden.



Mooie bos- en heidegebieden 

 
Het Mosselse Zand 

Europa’s grootste zandbak, ligt op 300 meter van de camping. 
Het gevarieerde landschap welke u aan de rand van de zandverstuiving aantreft 
is uniek en een lust voor het oog. Buiten het grofwild wat hier voorkomt biedt dit 

gebied nog tal van andere onbekende maar zeldzame bewoners; de houtsnip, de 
hazelworm, het vliegend hert, de zandhagedis en de heivlinder zijn hier 

voorbeelden van. Hiernaast is het uitgestrekte Mosselsche Zand een prachtig 
grote zandbak om bijvoorbeeld gewoon lekker met de kinderen te ravotten. 
 

Roekel 
Dit typisch Veluwe bosgebied herbergt een grove dennenbos op arme zandgrond. 

Door dit rustige gebied loopt een fijnmazig stelsel van wandel-, fiets- en 
ruiterpaden en heeft een hoge wildstand. Als wandelaar een uitgelezen bos om in 
rond te dwalen, waarbij het zeer goed mogelijk is dat u een wild zwijn of edelhert 

ontmoet. 
Aan de kant van Otterlo zijn verschillende campings van waaruit het bos goed te 

verkennen is. Nabij de ’s Heeren Loo ligt een bosreservaat, waar de vegetatie 
voornamelijk uit vliegdennen bestaat. Dit zijn oude, zeer grillig gevormde dennen 

die niet geplant zijn, maar waarvan het zaad door de wind is aangevoerd. Aan de 
zuidkant van Otterlo ligt een hondenlosloopgebied. 
 

De Zanding 
Een zeer waardevol heidegebied in de directe omgeving van Otterlo. Voor een 

deel bestaat het gebied uit stuifzand en heide en voor een deel uit bos. 
Door deze combinatie heeft zich een biotoop gevormd waar veel zeldzame dieren 
en planten voorkomen waaronder enkele karakteristieke, inmiddels zeldzame en 

bedreigde heidesoorten. Door het gebied loopt een gemarkeerde wandelroute. 
Ook voor ruiters biedt dit gebied vele mogelijkheden. Onder andere door de vrij 

toegankelijke stuifduinen is dit terrein ook zeer aantrekkelijk voor mensen met 
kinderen. In de nabije omgeving bevindt zich een keur aan campings waardoor 
verblijfsrecreatie mogelijk is. 

 
Planken Wambuis 

Waar edelherten en wilde zwijnen leven 
 
Het eeuwenoude landgoed Planken Wambuis is een afwisselend gebied 

met heide, stuifzand, gras- en bouwland en bossen. Planken Wambuis 
sluit aan bij de natuurgebieden van de gemeente Ede en het Nationaal 

Park de Hoge Veluwe. Al deze gebieden liggen op de stuwwal die ontstaan 
is tijdens de voorlaatste ijstijd. Als onderdeel van het Veluwemassief is de 
bodem van het Planken Wambuis van nature voedselarm. De bossen op 

het landgoed zijn deels aangeplant en deels spontaan ontstaan, 
bijvoorbeeld op de voormalige stuifzanden. 700 hectare van Planken 

Wambuis is rustgebied voor dieren. Dit deel is zeer belangrijk voor onder 
andere edelherten, reeën, wilde zwijnen en dassen. Verder komen vrijwel 
alle Nederlandse reptielen voor in het natuurgebied en vele vogels, 

waaronder veel roofvogels. 
 
 

 


