Praktische informatie

De 9,5 km. lange wandeling voert van Garderen, bushalte Veluw Hul naar Koudhoorn,
bushalte Mooi Veluwe.
De bushaltes zijn te bereiken met bus 107 van station Putten naar station Ede-Wageningen
De wandeling gaat geheel door bos, waarvan het grootste gedeelte loofbos, en is bijna
helemaal onverhard.
Er is horeca aan het begin van de wandeling (vanaf de bushalte ongeveer 200 naar het oosten lopen),
na 4 km. in het Boshuis Drie, en aan het eind van de wandeling.
De route is op de kaart te bekijken via www.afstandmeten.nl/index.php?id=2031823

Routebeschrijving Speulderbos
1)
Door het bos tot Boshuis
Uitstappen bij bushalte Veluw Hul, aan het begin van garderen. Even teruglopen, dan RA pad
westelijk van een straat met vakantiehuisjes. Aan het eind van dit pad schuin LA. Zijpaden negeren
tot een punt waar 7 paden samenkomen. Het tweede pad aan de rechterkant inslaan, een pad wat af
en toe een bocht maakt. Na ongeveer een kilometer kruist dit pad een rechte laan. Deze oversteken,
al snel kruist het pad een volgende laan (Dodenweg) Deze laan LA volgen. Na 1,5 km buurtschap
Drie met Sprielderweg. LA, langs het Boshuis. Weg wordt Drieseweg.
2)
Via Solse Gat langs rechte lanen naar de bushalte
Voorbij Boshuis tweede pad LA, rechte laan. Bij kruising met Nieuwe Prinsenweg RA. Al snel pad
schuin LA, langs het Solse gat. Waar pad op rechte laan uitkomt (Solse Passage) schuin RA. Deze laan
ruim 1 km. volgen tot kruising met Peppelse Weg. Daar RA. Peppelse Weg volgen tot 4e pad links.
Daar LA tot de Garderense Weg met bushalte. Of de Peppelse Weg helemaal uitlopen tot de
Garderense Weg, en dan LA voor de bushalte (iets langer maar makkelijker).
3)
Verder lopen
Voor vervolg van LAW Zuiderzeepad Garderense Weg oversteken bij de bushalte , schuin RA, Oude
Garderense Weg.

