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FICHE: Veluwe Achterhoek 

Regio Gelderland- Overijsel  

Organisatie: Frans Hondeman 
 __ 

Dag afstand:  afstanden 80-90 km 

Hellingen  verwaarloosbaar 

Kwaliteit van het wegdek:  type wegdek 90% verhard  

Gemiddelde moeilijkheidsgraad:  enige oefening is aangeraden 

 _____________________ 

Beknopte beschrijving tocht. 

De Vakantiefietser ontdekt de Veluwe en Achterhoek over (kleine) fietspaden in vierdagen met terrassen en 
bijzonderheden onderweg. 

De eerste dag tot de rand van de Achterhoek vanuit Gorssel. 
Drie fietsdagen respectievelijk in zuidelijke, midden westelijke richting vanuit Apeldoorn.  
Een (fiets)vrije dag zelf in te vullen  
   
Wat bieden we aan: 
 Een overnachting in Stayokay te Gorssel en 5 overnachtingen in Stayokay te Apeldoorn  
 In principe 4 persoons kamer met douchegelegenheid met een bezetting van 3 personen.       Alle maaltijden ’s 
morgens en ’s avonds gemeenschappelijk in de Stayokay. De lunch onderweg zelf te regelen. Dagelijks gelegenheid 
om inkopen te doen. (De avondmaaltijd op zondag is niet voorzien)  

Programma: 

 Zondag 13 aug: 

Verzamelen omstreeks 17.30 bij de Stayokay te Gorssel gezamenlijke inchecken     

Maandag 14 aug: 

Op deze dag doen we de charmante dorpen aan in de omgeving van Lochem en Almen Natuurlijk slaan we deze 
dorpen zelf niet over. De Gorsselse heide staat in de bloei  

Dinsdag 15 aug: 

Vanuit de Stayokay Apeldoorn vertrekken we in zuidelijke richting tot aan de rand van het water in Nationaal Park 
de Veluwezoom 

Woensdag 16aug: 

    . Een (fiets)vrije dag zelf in te vullen bijv.  
      1 Bekijk de grootste privécollectie van: Van Goghs ter wereld in het Kröller-Müller           

https://krollermuller.nl/?utm_source=google&utm_medium=googlemijnbedrijf  
      2 Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

Veluwehttps://www.holland.com/be_nl/toerisme/bestemmingen/regios/de-hoge-veluwe/het-nationale-park-de-
hoge-veluwe.htm 

     3 Paleis het Loo met de tuinen  
     https://paleishetloo.nl/ 

 

Donderdag 17 aug: 

 De midden kern van de Veluwe ontdekken met een bezoek aan radio Kootwijk. 

Vrijdag 18 aug: 

  De Veluwe westwaarts fietsen vanuit Apeldoorn. 

Zaterdag 19 aug: Huiswaarts 

Over het openbaar vervoer en parkeergelegenheid krijgt u in een later stadium info over (fietsafstand 
Gorssel -Apeldoorn 23 km)        

 

https://krollermuller.nl/?utm_source=google&utm_medium=googlemijnbedrijf
https://paleishetloo.nl/
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Inschrijven: 

De deelnemers ontvangen minstens 3 weken op voorhand de route op een bestand tbv GPS. Eenmaal de 
inschrijvingen afgesloten, krijgen de ingeschrevenen de deelnemerslijst. Dit is handig om evt. samen met enkelen de 
verplaatsing te maken  

Prijs deelname: € 315 ( prijspeil heden - Dit is incl. een bijdrage van 2€ per overnachting voor de VF) 

Leden van ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven via de website van de Vakantiefietser   

Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 12 personen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 
 


