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Avontuur, ontspanning en sportieve 
uitdagingen, kijk eens over de grens 
bij de buren! Want wat dacht je van 
de Veluwe? Wij starten de camper en 
gaan op pad. Eindbestemming: een 
kleinschalige camping in Otterlo, voor 
een fietsavontuur in misschien wel het 
mooiste fietsgebied van Nederland.
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Gelderland
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levert je mooie streken
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Genietend van een 
heerlijk glas wijn 
voor onze camper 
in Otterlo wanen we 
ons zowaar ver van 

huis. Want, omgeven door olijf-
bomen, druivenranken en joekels 
van wijnvaten denk je niet direct 
aan de Veluwe. Maar als de zon je 
beste vriend is en je hebt de fiets 
binnen handbereik: geloof ons, je 
wilt niet meer weg! Douchen in 
een enorm wijnvat, een gezellige 
wijnproeverij met andere cam-
pinggasten… Kortom, hoe medi-
terraan wil je het hebben? 

RADIO KOOTWIJK
Onze fietsen lonken verleidelijk 
en daar geven we graag gehoor 
aan. Via Harskamp, een fijne kof-

fiestop, is ons doel Radio Kootwijk. 
Met een oppervlakte van 700 hec-
tare is het Kootwijkerzand de 
grootste actieve zandverstuiving 
van West-Europa. Een unieke 
locatie van heide en uitgestrek-
te zandvlakten waar je plotseling 
verrast wordt door een betonnen 
sfinx: het monumentale zendge-
bouw van Radio Kootwijk. Voor 
ons is het een plek om verliefd op 
te worden: bijzondere architec-
tuur, midden in het Veluws land-
schap. Deze eyecatcher leeft met 
recht voort als de Kathedraal van 
de Veluwe en contrasteert gewel-
dig met de lege, kale omgeving.

‘HALLO BANDOENG, 
HOORT U MIJ?’
Het zendgebouw van Radio 

Kootwijk verrijst in 1918 om 
contact te leggen met het zend-
station in Bandoeng, op het 
Nederlands-Indische eiland Java. 
Radio Kootwijk werd gebouwd 
naar ontwerp van architect Julius 
Luthmann en in 1923 door konin-
gin Emma in gebruik genomen 
met de historische woorden ‘Hallo 
Bandoeng, hoort u mij?’

RADIO SCHEVENINGEN
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gebruikten de bezetters het sta-
tion voor spionage. Na de oor-
log behield Radio Kootwijk een 
belangrijke functie voor de scheep-
vaart (Radio Scheveningen) en 
het luchtvaartverkeer. In 2000 
verdween alle apparatuur en nu 
behoort het voormalig zendsta-
tion aan Staatsbosbeheer. De 
binnenkant van het gebouw valt 
op door z’n monumentale zaal 
met unieke tegelvloer waar ooit 
de zendmachines stonden. Het 
gebouw kun je op afspraak bezoe-
ken (www.hierradiokootwijk.nl).

SCHOTSE 
HOOGLANDERS
We sturen de e-bikes het schit-
terende fietspad op, van Otterlo 
naar Ede (Koeweg). Maar pas op, 
want plotsklaps staan we oog in 
oog met een aantal stoere Schotse 
Hooglanders. Ze boezemen ont-
zag in en daarom gaan we er met 
een grote boog omheen. Evenals 
de paarden en Spaanse runde-
ren zorgen deze nuttige grazers 

2. 3.

BEZOCHTE CAMPING
Wijnhoeve & Minicamping ‘De Veluwe’
Ben en Nanny Schut 
Lontweg 1 - 6731 EN Otterlo 
M. 0031 (0)6-21667425 
T. 0031 (0)318-592280 
info@wijnhoevedeveluwe.nl
www.wijnhoeve-minicampingdeveluwe.nl
Ruim opgezette camping naast wijngaarden en 
vlakbij Nationaal Park De Hoge Veluwe. Prima 
startpunt voor fietsers en wandelaars. Dorp 
op loopafstand. Geschikt voor rustzoekers en 
wijnliefhebbers.

AANRADER:  
EEN ECHTE GEZINSCAMPING
Het Lorkenbos Vakantieoord
Het Lorkenbos 
Mosselsepad 64 - 6731 SM Otterlo 
T. 0031 (0)318 - 591 567
www.lorkenbos.nl  
Camping Het Lorkenbos is een kleinschalige 
camping midden in het bosrijke hart van 
de Veluwe. De camping maakt deel uit van 
Vakantieoord Het Lorkenbos in Otterlo. Op het 
park is een grote speeltuin, zwembad en in 
de vakantieperiodes een recreatieteam.
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ervoor dat de natuurgebieden 
hun open karakter houden. 
Uiteindelijk belanden we op de 
prachtige heide, alweer zo’n his-
torische locatie.  Al zien we nu 
alleen maar natuur en zowaar 
een vleugje romantiek, dankzij de 
schaapskudde met z’n herder. 

MARKET GARDEN 
SFEER 
De Airborneherdenking en die 
van de Luchtlandingen (jaarlijks 
in september) herinneren aan 
de gebeurtenissen in 1944 tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. 
In Ede gebeurde het: operatie 
Market Garden. Dit was een aan-
val van Britse en Amerikaanse 
legers in september 1944, de 
grootste operatie uit de Tweede 
Wereldoorlog voor Nederland. 
Britse legers stonden aan de 
Belgisch-Nederlandse grens 
en de Amerikanen veroverden 
Zuid-Limburg. De Britse gene-
raal Montgomery bedacht een 
gewaagd plan. Gedropte para-
chutisten moesten alle bruggen 
rondom Nijmegen en Arnhem 
veroveren en de wegen vrijma-
ken. Britse para’s landden op de 
Ginkelse Heide, waarna ze snel 
richting Arnhem marcheerden. 
Jammer genoeg zorgden Duitse 
tegenaanvallen voor vertragin-
gen bij operatie Market Garden 
en daardoor ging het mis. De 
laatste brug bij Arnhem werd 
net een brug te ver. Dat bezorg-
de de rest van Nederland nog 
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een lange strenge winter wach-
ten op de bevrijding, tot mei 
1945. Op 21 september 2019 is 
de vijfenzeventigste herdenking, 
een groots evenement waarbij 
honderden parachutisten van-
uit onder andere een Hercules 
en een aantal Dakota vliegtui-
gen springen. Dit alles gebeurt 
rondom het Airborne monu-
ment op de Ginkelse heide in Ede  
(www.airborne-herdenking-ede). 

BELGISCH 
VLUCHTOORD
Tijdens onze fietstocht ontwaren 
we een Belgisch monument op 
de heide: een gedenksteen ter 
nagedachtenis aan het Belgische 
vluchtelingenkamp. Toen in 
1914 de Eerste Wereldoorlog uit-

1. Fietspad richting 
Radio Kootwijk
2. Airborne 
monument op 
de Zuid-Ginkel
3. Wijnhoeve & 
Minicamping 
‘De Veluwe’
4. Stilstaan bij 
het Belgisch 
monument
5. Met veel 
geluk spot je 
deze herten
6. Luchtlanding 
Ginkelse heide

TIP 1: Naast het Openluchtmuseum 
bezit Arnhem nog zo’n parel: Burgers 
Zoo (www.burgerszoo.nl), een 45 hectare 
groot dierenpark met een regenwoud, 
woestijn en oceaan-gedeelte met een 
gigantische panoramaruit. 

TIP 2: Nationaal Park De Hoge Veluwe 
(www.hogeveluwe.nl) is een fantastisch 
fietsgebied, maar sla het beroemde 
Kröller-Müller museum niet over. Hier 
vind je de één na grootste Van Gogh-
collectie ter wereld.

TIP 3: Vergeet bij een bezoek aan 
Ede niet Bernardo’s IJssalon, aan de 
Molenstraat (marktplein). Met keuze uit 
minstens vijftig ijssoorten en verkozen 
tot beste ijssalon van Nederland! Alsof er 
een engeltje over je tong piest.

TIP 4: Bij kiprestaurant Juffrouw Tok 
Ede aan de Verlengde Arnhemseweg 
(tegenover de schaapskooi Ginkelse 
heide) serveren ze hun beroemde kip 
Piri Piri. ‘Kluiven mag’, maar pas op dat je 
hier je vingers er niet bij op eet!

tip

brak bleef Nederland neutraal, 
maar België werd grotendeels 
door het Duitse leger veroverd. 
Zodoende trokken veel Belgen 
naar het veilige Nederland. Dat 
in Ede een grote vluchtelingen-
opvang kwam, had te maken 
met de ruimte op de hei.  Na de 
val van Antwerpen op 10 okto-
ber 1914 waren er ongeveer één 
miljoen Belgen in Nederland. Het 
vlucht oord bestond uit de woon-
dorpen Maasdorp, Scheldedorp 
en Leyedorp. Ieder dorp had een 
eetzaal waarin duizend mensen 
konden eten. Omdat de gemeen-
teraad zich zorgen maakte over 
de openbare orde werd het oord 
‘bewaakt’ door Belgische pad-
vinders. Wie eruit wilde, moest 
een pasje hebben, behalve op 

4.
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zondag. Op die dag mochten 
Nederlanders komen kijken; zij 
betaalden vijftig cent voor een 
toegangskaartje. In 1917 werd 
het oord gesloten maar tot ver 
na de Tweede Wereldoorlog 
keerden ex-vluchtelingen terug 
naar Ede.  Geïnteresseerden 
kunnen in het Natuurcentrum 
Veluwe een maquette zien van 
vluchtoord Ede.

TERRASSEN 
IN ARNHEM 
Wat ligt onze camping toch 
heerlijk centraal, want deze 
omgeving heeft zoveel in petto 
- we komen tijd te kort! Neem 
bijvoorbeeld Arnhem: met 
onze elektrische fietsen ligt 
die stad bijna om de hoek. Een 
kleine twintig kilometer op 
de pedalen en je bent er. Echt 

een toffe stad met leuke boe-
tiekjes, oude herenpanden en 
gezellige terrasjes. En gelegen 
aan één van Europa ‘s groot-
ste rivieren, de Rijn. Neem een 
kijkje op de Rijnkade tussen de 
John Frostbrug en de Nelson 
Mandelabrug. Ook hier volop 
gezellige terrassen met veel ver-
tier op het water. En ook hier 
treffen we herinneringen aan de 
Slag om Arnhem.

REIS DOOR DE TIJD
Een topattractie voor jong 
en oud in Arnhem is het 
Nederlands Openluchtmuseum 
(www.openluchtmuseum.nl). 
Hier maak je een reis door de 
tijd, van twee eeuwen geleden 
tot heel recent. De medewerkers 
van het museum, in hun his-
torische kledij lijken zo uit het 

verleden te zijn weggelopen. We 
stappen op de historische tram, 
toch een stuk leuker dan de 
metro! Tegen lunchtijd hebben 
we een dilemma: poffertjes met 
poedersuiker, een lekker soepje 
of toch die verse krentenbol van 
de bakker? We kloppen de poe-
dersuiker van onze t-shirts als 
we even later plaatsnemen op 
de oude schoolbanken - vroe-
gere tijden herleven. Ook de 
gezondheidszorg van de zesti-
ger jaren, perfect nagebootst in 
het Openluchtmuseum, is voor 
ons heel herkenbaar. Bijzonder 
is ook een rijtje huizen met 
inrichtingen uit de zestiger en 
zeventiger jaren. Bij ons zijn de 
ooh’s en aah’s niet van de lucht. 
Vergeet niet ter afsluiting een 
lekker biertje in de brouwerij te 
proeven, een aanrader!

7.
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7. Openlucht-
museum Arnhem

8. Fietsroute 
knooppunt
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FIETSKNOOPPUNTEN
Op de Veluwe is een netwerk van fiets-
knooppunten. Bij iedere wegverande-
ring staat een bordje met de richting en 
het nummer van het volgende knoop-
punt. Zo hoef je alleen deze bordjes in 
de gaten te houden om ontspannen 
te genieten. Op ieder knooppunt staat 
een bord waar je dan een nieuw num-
mer kunt kiezen. Het is handig om 
vooraf via www.route.nl/routeplanner 
een tocht te plannen. Onderweg geven 
de vertrouwde ANWB paddenstoelen 
de afstand naar het volgende dorp aan.




