
AUTOSPEURTOCHT
REGIO FOODVALLEY
Route Noord



HOE WERKT HET?
De speurtocht
De tocht heeft een lengte van ongeveer 120 km, duurt 2,5 uur en is op elke punt te starten. 
Omdat het een rondje is, eindig je altijd weer bij je startpunt.  
 
De tocht leidt je langs verschillende bezienswaardigheden. Het is daarom een aangename, 
ontspannende en leerzame manier om de prachtige omgeving te ontdekken. Zowel met als 
zonder kinderen is er onderweg van alles te beleven en te ontdekken.

De routebeschrijving en vragen
Je kiest een startpunt en begint hier met lezen. Voordat je begint met rijden raden we je aan 
om alvast een aantal stappen te lezen. Dit helpt de bestuurder voorbereiden op een afslag. 
Na een route van punt naar punt krijg je 1 of meerder vragen over deze omgeving. Deze zijn 
op internet of in de omgeving te vinden. Lever de antwoorden in via www.regiofoodvalley.nl/www.regiofoodvalley.nl/
autospeurtocht/vragenautospeurtocht/vragen en maak kans op een leuke prijs! 
En vergeet ons niet te taggen in de mooie foto’s 
die je post op social media in onze 
prachtige regio!

Eten en drinken
Honger gekregen van al dat gepuzzel? Breng  
een bezoekje aan de lokale boerderijwinkels.  
Eten en drinken uit de streek: lekker, gezond en 
goed voor het milieu. Je vindt de volgende  
plekken bij de appeltjes op de kaart.

 

Van de Vis: Kakelverse eitjes uit de automaat
Lankerenseweg 22, 3781 NB Voorthuizen

De Valksche Bijenhof: Elke dag verse honing, afkomstig uit eigen imkerij.
Harskamperweg 1, 3774 JN Kootwijkerbroek

Veluwse Asperge Boerderij: Allerlei heerlijke streekproducten, met tijdens het 
aspergeseizoen dagelijks superverse asperges. 
Apeldoornseweg 198, 6731 SC Otterlo

De Blauwe Bessen Hof: Een variatie aan blauwe bessen en bessen-producten
Barneveldseweg 14, 6731 EK Otterlo

Jowi’s zolder: Allerlei producten van geitenmelk, inclusief geitenijs! Dat moet je gaan 
proeven.
Barneveldseweg 49a, 6741 LJ Lunteren

Kalfvlees van Midden Dronkelaar: Elke zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur ben je van harte 
welkom bij familie van Dijk om jouw kalfsvlees op te halen. 
Dronkelaarseweg 12, 3784 WB Terschuur

Tips: 
- Neem wat te drinken mee! De 
speurtocht duurt wel even. 
- Ga niet alleen. Een 
routebeschrijving lezen en rijden 
tegelijkertijd is gevaarlijk.

http://www.regiofoodvalley.nl/autospeurtocht/vragen
http://www.regiofoodvalley.nl/autospeurtocht/vragen


Over de Regio
Regio Foodvalley ligt in het grensgebied van Gelderland en Utrecht. Maar Regio Foodvalley is 
ook een organisatie waar onderzoekers, boeren, studenten, ondernemers en overheid sa-
menwerken. Samen bedenken we oplossingen voor belangrijke vragen. Hoe zorgen we bij-
voorbeeld dat de wereldbevolking over 20 jaar nog genoeg eten heeft? Hier worden dingen 
bedacht die de hele wereld over gaan. En tijdens de route maak je daar kennis mee.



DE ROUTE VAN REGIO FOODVALLEY
Paradijsbos Barneveld naar Stoomgemaal Arkemheen Nijkerk
Deze plek is typerend voor Regio Foodvalley. Je ziet veel landbouw: grazend vee, gewassen, 
tractoren en boerenerven. Maar dit smelt samen met de prachtige omgeving, met bos, wei-
landen en beekjes. Niet voor niets is Regio Foodvalley de topregio op gebied van landbouw en 
voeding!
- Start bij parkeerplaats Klein Bylaer
- Sla rechtsaf de Kallenbroekerweg op
- Rijd 2,3 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf de Stoutenburgerweg op richting Terschuur
- Steek het kruispunt rechtover de Eendrachtstraat
- Rijd vervolgens 3,1 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf de Wielweg op richting Nijkerk
- Sla de eerste weg linksaf op de Vossenweg
- Rijd 1,2 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf de Blokhuizersteeg op
- Rijd vervolgens 1,4 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Slichtenhorsterweg 
- Rijd dan 1,5 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf de Chopinlaan op je rijdt nu Nijkerk binnen
- Neem bij de rotonde de 3e afslag (N301)
- Ga 4 stoplichten rechtdoor
- Ga dan bij het 5e stoplicht linksaf richting de snelweg
- Rijd 1,5 KM rechtdoor en neem de 3e afslag de Zeedijk op
- Rijd 1,8 KM rechtdoor en parkeer op de parkeerplaats. 

STOOMGEMAAL ARKEMHEEN NIJKERK (B)

1 Wat is het bouwjaar van het stoomgemaal? 
2 Wanneer is dit stoomgemaal gesloten?
3 Hoe heette dit stoomgemaal voordat het Arkemheen Nijkerk heette? 
4 Wat is de naam van de architect? 

Stoomgemaal Arkemheen Nijkerk naar Bodega de Salentein

- Rijd terug de Zeedijk op
- Rijd 2,7 KM rechtdoor en neem op de rotonde de 1e afslag 
- Rijd 4x rechtdoor bij de stoplichten
- Rijd vervolgens 3,2 KM rechtdoor en neem dan op de rotonde de 2e afslag
- Rijd 500 M rechtdoor en je ziet landgoed en restaurant Bodega de Solentein aan je rechter   
   zijde
- Rijd de parkeerplaats op. Hier kunt u een drankje of een hapje halen

LANDGOED EN RESTAURANT BODEGA DE SALENTEIN (C)

5 Van welke familie was het Salentein?
6 In dit pand werd het Manifest van Salentein getekend. Wie worden hiermee geholpen?
7 Wat is het monument nummer van dit gebouw? 



BUURTSCHAP APPEL (D)

8 Hoeveel inwoners heeft buurtschap Appel?
9 In welk jaar was buurtschap Appel de mooiste plaats in Gelderland?
10 Wat is de naam van de school in buurtschap Appel?

Bodega de Salentein naar Appel naar recreatiegebied Zeumeren

- Rijd de parkeerplaats af en sla linksaf
- Rijd 500 M rechtdoor en neem op de rotonde de 2e afslag richting Nijkerk centrum
- Rijd 300 M rechtdoor en neem vervolgens op de rotonde de 2e afslag 
- Rijd 500 M rechtdoor en neem op de rotonde de 3e afslag
- Volg de bocht naar rechts
- Sla de eerste weg linksaf op de Spoorstraat die overloopt in de Hoefslag
- Rijd 500 M rechtdoor en neem op de rotonde de 3e afslag op de Paasbosweg
- Rijd 1,1 KM rechtdoor neem op de rotonde de 2e afslag de Barneveldseweg op
- Rijd 4,3 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Appelsestraat
- Houd links aan de Woutweg op 
- Rijd 1,5KM rechtdoor en sla dan rechtsaf op de Schoenlapperweg
- Rijd 3 KM rechtdoor en sla dan linksaf en sla vervolgens meteen rechtsaf bij de stoplichten 
   richting Zeumeren (halverwege gaat deze weg over op de Appelseweg)
- Rijd 1 KM rechtdoor en sla linksaf bij de stoplichten op de Mercuriusweg richting Zeumeren
- Sla de eerste weg linksaf
- En vervolgens opnieuw de eerste weg linksaf 
- Rijd 1,5 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf 
- Rijd 200 M rechtdoor en sla dan rechtsaf 
- Rijd rechtdoor tot je bij de parkeerplaats van recreatiegebied Zeumeren komt 
LET OP! Betaald parkeren!

RECREATIEGEBIED ZEUMEREN (E)
 
11 Wat is de naam van de wandelroute op Zeumeren?
12 Hoeveel mensen trekt Zeumeren per jaar?
13 Wat werd er in oktober 2013 gevonden op Zeumeren?

Recreatiegebied Zeumeren naar Loofles

- Rijd de parkeerplaats af en ga rechtsaf de Zeumerseweg op.
- Rijd 100 M rechtdoor en sla dan rechtsaf op de Blotekamperweg
- Rijd 400 M rechtdoor en sla rechtsaf de Garderbroekerweg op 
- Rijd 1,8 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Kapweg
- Volg de Kapweg voor 1,5 KM deze gaat over op de Stroeerweg en na 1,5 KM wordt dit de    
   Ravenweg.
- Rijd 3,5 KM rechtdoor en rijd dan rechtdoor over het kruispunt richting de Harskamperweg
- Rijd 2,3 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf op de provincialeweg richting Harskamp



- Rijd 500 M rechtdoor en neem dan op de rotonde de 3e afslag richting Kootwijk
- Rijd 150 M rechtdoor, parkeer dan de auto aan de rechterzijde en zie links de ingang 
   richting Loofles

LOOFLES (F)

14 In welke plaats ligt Loofles?
15 Welke speciale kikkersoort is er te vinden bij Loofles?

Loofles naar uitkijktoren Kootwijkerzand
- Vervolg je weg rechtdoor op de heetweg
- Rijd 2,8 KM rechtdoor en sla rechtsaf op de houtvester van ’t hoffweg richting de 
   uitkijktoren 
- Rijd 1,2 KM rechtdoor en dan zie je aan de rechterzijde de uitkijktoren van  
   Kootwijkerbroek

UITKIJKTOREN KOOTWIJKERZAND (G)
Wat een uitzicht heb je hier hè? We werken er iedere dag hard aan om dit zo te houden. Ook nu er 
steeds meer huizen gebouwd moeten worden. Want stukjes natuur als dit moeten we koesteren! 
16 Hoe hoog is de ijzeren uitkijktoren op kootwijkerand
17 Wat was de reden dat de houten toren gesloopt moest worden?

Loofles naar uitkijktoren Kootwijkerzand naar museum vliegbasis Deelen

- Rijd terug en sla dan rechtsaf de Heetweg weer op
- De Heetweg gaat over in de Nieuw Milligenseweg nadat je door Kootwijk bent gereden.
- Rijd nadat je Kootwijk uitrijd na 200 m rechtsaf de Asselseweg op. 
- Je rijdt na 1,2 KM de onverharde weg op.
- Na 1,5 KM rijd je onder de snelweg door
- Rijd 300 M rechtdoor en sla dan rechtsaf op de Alverschotenseweg
- Na 1 KM rijdt u een snelweg over.
- Rijd 1 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Hoog Buurloseweg
- Rijd 4 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf bij de stoplichten de Europaweg op die na 700 M 
   overloopt op de Otterloseweg
- Na 6 KM sla je linksaf de Apeldoornseweg op richting Hoenderlo 
- De Apeldoornseweg gaat over in de Deelenseweg
- Rijd 8 KM tot je aankomt bij het museum vliegbasis Deelen

MUSEUM VLIEGBASIS DEELEN (H)

18 Wat was de naam van de eerste en enige straaljager in de 2e wereldoorlog?
19 Hoe lang heeft kanon Emil begraven gelegen?



Museum vliegbasis Deelen naar Hostellerie Carnegie Cottage

- Vertrek bij museum vliegbasis Deelen vanaf nu heet deze weg de Hoendeloseweg
- Rijd 2 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf op de Koningsweg
- Rijd 3 KM rechtdoor en neem op de rotonde 2e afslag.
- Deze weg gaat over op de Koningsweg, de Otterloseweg daarna in de Harderwijkerweg en  
   vervolgens in de Arnhemseweg 
- Rijd 10 KM rechtdoor en sla in Otterlo rechtsaf de weg Onderlands in die overgaat op een    
   onverharde weg.
- Rijd 500 M rechtdoor dan zie je Hostellerie Carnegie CottageWeverlodge aan de linkerkant.

HOSTELLERIE CARNEGIE COTTAGE (I)

20 Wat houdt ‘’het pannetje’’ in
21 Wanneer is de buitenbar geopend?

Hostellerie Carnegie Cottage naar de IJzertijd boerderij

- Ga dan linksaf de Weversteeg op.
- Rijd tot je niet verder kan en sla dan linksaf de Houtkampweg op
- Sla daarna de eerste weg rechtsaf de Hoenderloseweg op 
- Rijd 1 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Apeldoornseweg
- Rijd rechtdoor tot je bij een rotonde komt en neem dan de 2e afslag richting Ede
- Rijd 600 M en neem dan de 1e afslag op de rotonde richting Wekerom 
- Rijd 3,5 KM tot je bij de rotonde komt en neem dan de 3e afslag richting Ede (Edeseweg)
- Rijd 1,2 KM en sla dan rechtsaf op de Vijfsprongweg
- Rijd 3,1 KM rechtdoor dan zie je de IJzertijd boerderij aan de linkerzijde. 
- Parkeer op de parkeerplaats van de IJzertijd boerderij

 
IJZERTIJD BOERDERIJ (J)

22 In welk jaar is de boerderij gereconstrueerd?
23 Hoe worden de (raat)akkers die rondom het complex liggen ook wel genoemd?

IJzertijd boerderij naar Paradijsbos

- Rijd naar het zuidwesten op de Vijfsprongweg, richting de Hammerdijk
- Rijd 170 M en sla dan rechtsaf naar de Hammerdijk
- Sla rechtsaf bij de 2e dwarsstraat, en sla na 350 M linksaf naar de Hoge Valkseweg
- Rij 1,6 km en sla linksaf naar de Valkseweg/de N801
- Rij 3,2 km en neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Doctor Willem Dreeslaan
- Blijf 2 keer de weg vervolgen en sla linksaf bij de Gasthuisstraat
- Na 600 M sla rechtsaf naar de Langstraat
- Ga rechtdoor op de Schoutenstraat
- Sla na 300 M linksaf naar de Kallenbroekerweg, vervolg die tot je bij het Paradijsbos bent



IJzertijd boerderij naar paradijsbos Barneveld

- Verlaat de parkeerplaats en sla linksaf
- Rijd 1,8 KM rechtdoor tot je niet meer verder kan en sla dan linksaf de Meulunterseweg op
- Rijd 1,1 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf de Broeksteeg op
- Rijd 2,6 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Barneveldseweg
- Sla direct daarna rechtsaf op de Buzerseweg
- Rijd 3 KM rechtdoor en sla dan rechtsaf de Nederwoudseweg op
- Rijd naar de rotonde en neem de 3e afslag
- Sla bij de stoplichten rechtsaf de Plantagelaan op
- Neem bij de rotonde de 2e afslag
- Rijd 2 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Narcissenstraat en sla daarna linksaf op
 de Oldenbarneveldseweg
- Rijd 3 KM rechtdoor en sla dan linksaf op de Kallenbroekerweg
- Rijd 5 KM rechtdoor en dan is het Paradijsbos aan de linkerzijde.

PARADIJSBOS BARNEVELD (A)

- Wat is de naam van het klompenpad in Paradijsbos Barneveld?
- Hoe lang is dit pad?
- Wat is de naam van het landgoed dat zich ernaast bevindt?



FOTO’S

(A) paradijsbos Barneveld (B) Stoomgemaal arkemheen Nijkerk

(C)  Bodega de salentein (D) Appel

E Recreatiegebied zeumeren

F Loofles



(G) Uitkijktoren kootwijkerzand (H) Museum vliegbasis Deelen

(I) Hostellerie carnegie cottage (J) IJzertijd boerderij 


