
Stertochten Flevoland, dag 2 (zo. 10 juli 2016) 

Gooiseweg-Elspeet (27,0 km) 

Start: 10.00 u. Na 6 km gelegenheid tot rust in restaurant Hardersluis en 

na 14 km in Partycentrum Hof van Hulshorst. Finish in Elspeet. Buslijn 

112 naar Nunspeet. N.B. Na 12 km kunnen wandelaars ook stoppen bij 

de bushalte Molenweg in Hierden (lijn 103 Harderwijk-Nunspeet). 

Etappe 2a: Gooiseweg-Harderhaven (6,0 km) 

[1] Gooiseweg oversteken bij verkeerslichten 

en dan rechtsaf betonpad tussen bomen 

volgen (Harderbosroute), en daarna bocht 

naar links. Rechtdoor de asfaltweg (Sternweg) 

oversteken bij fietsknooppunt 57, fietspad het 

bos in richting fietsknooppunt 28. Na fiets-

brug rechtdoor fietspad vervolgen richting 

fietsknooppunt 35. Einde fietspad rechtsaf, 

asfaltweg richting Harderwijk en rechtdoor 

over houten brug. Direct na brug linksaf over 

graspad (“Flevopad”) langs water. Vervolgens 

rechtsaf graspad omhoog en het pad volgen 

over wiebelbrug en kronkelpad blijven volgen. 

Aan het einde van dit pad linksaf over brede 

asfaltweg. Daarna rechtdoor bij rotonde de 

Harderdijk oversteken (fietsknooppunt 35). Na de oversteek rechtsaf fietspad richting knooppunt 29. 

Door tunneltje en daarna bij fietsknooppunt 29 linksaf fietspad richting Harderwijk. [2]. 

Rustgelegenheid bij restaurant Hardersluis. 

Etappe 2b: Harderhaven-Tafelberg (10,5 km). 

[2] Bij fietsknooppunt 29 linksaf richting 

Harderwijk, door het aquaduct. Bij einde 

fietspad linksaf, weg oversteken en linksaf 

over klinkerweg richting fietsknooppunt 10. 

Rechtdoor bij verkeerslichten en aan het 

einde van de doodlopende weg rechtsaf over 

fietspad. Daar weer direct linksaf de weg 

oversteken richting basisschool. Na de over-

steek links langs de school en rechtsaf langs 

de voorzijde van de school. Vervolgens recht-

door langs woningen (Flevoweg). Daarna 

linksaf over fietspad, De Harder, richting 

fietsknooppunt 10. Aan het einde rechtsaf 

achter de huizen. Linksaf einde pad en recht-

door bij verkeerslichten, daarna fietspad 



vervolgen. Linksaf einde pad richting Hierden, onder viaduct door. Daarna rechtdoor weg oversteken 

en weg, Boomkamp, volgen richting Hierden. In bocht rechtdoor over fietspad, wordt later fietspad 

langs Zuiderzeestraatweg. Rechtsaf Kruisweg. Deze weg volgen tot einde, daarna rechtsaf Grevenhof-

seweg en direct linksaf de Grevenhofseweg vervolgen. Deze weg gaat over in Bijltjesweg. Bij einde 

weg linksaf Lokhorsterweg en aan het einde 

rechtsaf, brede weg met fietsstroken 

(Molenweg). Voor de bushalte Molenweg in 

Hierden (lijn 103 Harderwijk-Nunspeet) gaat u 

hier linksaf. 

De Molenweg vervolgen op kruising en bij het 

einde rechtsaf, Hessenweg. Rust bij 

Partycentrum Hof van Hulshorst. De spoorweg 

oversteken en dan over snelweg. Aan de 

overkant van de snelweg het fietspad langs 

brede bospad volgen door Leuvenhorst. Bij 

splitsing van fietspaden rechtdoor, richting 

fietsknooppunt 73. Fietspad blijven volgen en 

niet de beek oversteken. Na 550 meter linksaf 

bij geel-rode markering (Veluwe Zwerfpad). Na 

picknickbank rechts aanhouden op y-splitsing en 

dan linksaf na zwerfkei. [3] 

Etappe 2c: Tafelberg-Stakenberg, 5,3 km. 

[3] Volg de geel/rode markeringen. Vanaf zwerfkei langs bosrand tot bij bank. Einde rechtsaf. Pad 

over de heide, na 300 m op einde weg rechtsaf. Bij van rechts invoegend pad rechtdoor richting 

zandverstuiving. Zandvlakte over langs bank, daarna rechts aanhouden. Over heuveltje bos in, wordt 

beukenlaan. Eerste pad linksaf. Na kruising smal bospad. Einde linksaf breed bospad. Na 600 m 

scherp rechtsaf bospad. Op kruising (“Gemeentebos Nunspeet”) rechtdoor. Langs “Aortjes Huus” pad 

vervolgen. Einde pad linksaf. Einde pad, rechtsaf 

brede zandweg. 1 km weg vervolgen. Einde bos 

heide over. Asfaltweg met fietspad 

(Stakenbergweg) kruisen. [4] 

Etappe 2d: Stakenberg-Elspeet, 5,2 km. 

[4] Verkeersweg kruisen, rechtdoor zandweg 

met ruiterroute: “Heideterrein gemeente 

Nunspeet”. Op kruising voor bosrand rechts 

aanhouden, zandweg vervolgen. Na 125 m 

rechtsaf, naar heuvel. Pad linksom de Liesberg 

vervolgen. Links aanhouden, forse zandweg over 

de heide vervolgen. Na 750 m linksaf. Eerste pad 

rechtsaf. In bocht naar rechts rechtdoor, 

voetspoor bos in. Na 20 m linksaf, brede bosweg 

met fietspaadje langs bosrand. Na 700 m op 



kruising voor weide rechtsaf, brede bosweg. Einde links aanhouden, fietspad. Op kruising met P-

21096 rechtdoor: Schapendrift. In Elspeet op kruising met handwijzer 15507 rechtsaf, asfaltweg. Op 

kruising voor schaapskooi linksaf: Stakenbergweg. Einde rechtsaf, voorrangsweg: Nunspeterweg. 

Bij huisnr. 56 rechtsaf, schelpenpad. Einde linksaf. Voor kerk linksaf. Einde rechtsaf, voorrangsweg. 

Grote driesprong Uddelerweg — Nunspeterweg  Staverdenseweg met wegwijzer 196/1 is knooppunt. 

[5] 

Einde van de tweede wandeldag. Bij de bushalte Vierhouterweg kunt u op de bus (lijn 112) stappen 

richting Nunspeet. 


