MIDDELPUNT VAN NEDERLAND, ROUTE LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN

DIT GA JE ZIEN
Bezoekerscentrum Museum
Lunteren
Hier kunt u informatie en een
gratis folder van De Goudsberg, Middelpunt van Nederland verkrijgen. Verder is er
een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van
de dit gebied, ook geschikt
voor kinderen.

Beltvedère. 40 meter voor
knooppunt 11 kun je linksaf
de Hoeverweg op. Na 100
meter loopt rechts een wandelpad naar de top van deze
voormalige vuilnisbelt, alwaar
zich een prachtig uitzicht
ontvouwt.

Uitzichttoren De Koepel,
een rijksmonument, ruim
30 meter hoog en vanaf de
4e etage ontvouwt zich een
prachtig uitzicht over de
Utrechtse Heuvelrug en de
Gelderse Vallei. Op de 3e
etage is een permanente expositie ’Hoog van de toren’.
En naast de Koepel is een
heuse pleisterplaats, waar
u wat kunt drinken. Voor
openingstijden zie
www.buurtbosch.nl

Hotel Restaurant De Lunterse
Boer. Hier kunt u uitrusten op
een prachtig terras, iets drinken en lunchen / dineren.
Naast De Lunterse Boer ligt
de ingang van Pinetum De
Dennenhorst een bijzondere
bomentuin, een wandeling
door deze enkele hectare
grote tuin is en bijzondere
ervaring (toegang gratis).

Toeristisch informatiepunt
Otterlo en tevens startpunt
van deze route vanuit Otterlo. Midden in het dorp, vlak
bij knp 49, adres: Dorpsstraat
9. Op het gebied van horeca,
is in Otterlo voldoende keus
om daar iets te eten of te
drinken. Vervolgens gaat u
weer terug van knp 49 naar
31 en vervolgens naar 84 en
daar linksaf naar knp 63.

Theeschenkerij De Mosselsche ligt midden in een
prachtig natuurgebied dichtbij de Mosselsche bergen
en het Mosselsche Zand.
Een mooie plek om even te
vertoeven.

De nieuwe Hessenhut / Middelpunt van Nederland / Tijdlijntrap
Ca 100 meter voor knp 75 sta je
boven op de Goudsberg en kun
je de nieuwe Hessenhut beklimmen en het ‘Rondje Middelpunt
(1,7 km) lopen. Deze ‘rood’
bewegwijzerde wandelroute
voert je langs het Middelpunt van
Nederland, de Notarisbank en via
de Tijdlijntrap daal je af in de grote zandgroeve, waarna je weer
terug loopt naar de Hessenweg
en de nieuwe Hessenhut.
De fiets kun je ‘parkeren’ bij Restaurant De Goudsberg tegenover
de Hessenhut.

Middelpunt van Nederland

Kreelse Plas. Sinds eeuwen
ligt noordelijk van de
Herberg Zuid Ginkel, een
landbouwenclave met akkers
en weilanden. Dat in dit,
overigens droge, gebied van
zandgronden akkerbouw mogelijk is en was, komt doordat
twee smeltwater-dalen uit de
ijstijden hier samenkomen.
Hierdoor werd in de loop der
eeuwen een waterondoorlatende leemlaag gevormd.
Over deze schuin aflopende
laag stroomt ondiep grondwater vanaf De Driesprong
toe. Daardoor kent het gebied meerdere watergangen,
poelen en plassen

De Edese Heide is een fraai
heuvelachtig heide-landschap
aan de rand van de Edese
stuwwal.

IJzertijdboerderij, een
gereconstruerde boerderij uit
de ijzertijd met daar omheen
enkele gereconstrueerde
‘Celtic fields’.

Wekeromse Zand. Vanaf
knooppunt 76 tot knp 80
fietst u langs dit ruim 600 ha
groot natuurgebied met daar
middenin een nog levend
stuifzandgebied.

Het huidige Huis Kernhem is
van 1803 en gebouwd in de
neoclassicistische stijl. Het is
gebouwd op de fundamenten van de oorspronkelijke
burcht uit de 15e eeuw.

Doesburger molen is een
gesloten standerd-korenmolen
met een oude staartconstructie
en is een van de oudste
windmolens in Nederland. De
Doesburger Eng is qua ligging
en karakter nog de meest
onaangetaste Eng langs de
flanken van de Veluwe. Een
gebied met een bijzondere
geschiedenis, waarbij
verschillende tijdsperioden
nog zichtbaar zijn.

Tijdlijntrap

