
 

FIETSROUTES SPECIAAL VOOR KINDEREN 
 

Hieronder vindt u een aantal fietsroutes speciaal voor kinderen, fietsroutes met spelletjes 

en opdrachten voor kinderen. 

 

Een Schim boven ’t Hilgelo  
 

Afstand: 23 kilometer 

Leeftijd: 10 tot 14 jaar 

Omgeving: Winterswijk 

 

Een “romantische” kinderfietsroute rondom Winterswijk. 

Er doen zich vreemde dingen voor bij recreatieplas 't Hilgelo. 's Avonds en 's nachts durft 

niemand er meer te komen. Een schim van een vrouw zweeft boven het water. Wat doet 

die daar? Op deze ontdekkingstocht wordt stukje bij beetje het verhaal van een 

onmogelijke liefde in voorbij tijden onthuld. Natuurlijk zijn er onderweg allerlei 

'hindernissen' te nemen.  

De route is bewegwijzerd.  

 

Start en informatie: VVV Winterswijk, Markt 17A ,7101 DA Winterswijk; tel.0543-512302  

 

In de sporen van Berend  
 

Afstand: 20 kilometer 

Leeftijd: 8 tot 12 jaar 

Omgeving: Vorden 

 

Kinderfietsroute rondom Vorden. De route volgt de sporen van Berend van Hackfort die 

rond 1500 echt op kasteel Vorden en kasteel Hackfort heeft geleefd. Hij was 

krijgsoverste in dienst van Karel van Egmond, de Hertog van Gelre. Martine Letterie 

schreef twee avonturenboeken over Berend en zijn zusje Mechteld: ‘Een valk voor 

Berend' en ‘Berend en de aanslag op de hertog'. Leuk om als voorbereiding te lezen. De 

route voert langs kasteel Vorden, kasteel Hackfort en langs drie pleisterplaatsen. 

Onderweg maken de kinderen via opdrachten kennis met Berend; waar en hoe hij 

woonde en speelde, wat en hoe hij at, welke kleding hij droeg, wat hij moest leren en 

welke spelletjes hij deed.  

De route is bewegwijzerd met zeshoekige routebordjes waarop Berend de weg wijst. Bij 

de VVV Vorden koopt u een rugzakje met routeboekje en allerlei voorwerpen die nodig 

zijn om de opdrachten uit te voeren voor € 9,75. Voor € 2,50 zijn losse attributen te 

koop voor ieder extra kind. Op zondag is de VVV gesloten maar als je van tevoren belt, 

zorgen ze dat het rugzakje klaar staat bij het restaurant naast de VVV.  

 

Start en informatie: VVV Vorden, Kerkstraat 1B, Vorden; tel. 0575-553222  

 

Het geheim van de dikke boom  
 
Afstand: 20 kilometer  

Leeftijd: 8 tot 12 jaar 

Omgeving: Laren 

 

Marthe en Eduard leefden rond 1900 en hebben een geheim. Samen met hen fiets je 

terug in de tijd, de tijd dat er nog stropers rondliepen door de Achterhoekse bossen. 

Iemand heeft Marthe en Eduards geheim ontdekt. Wie? Is het de kokkin, de vreemde 

jongen in het bos, de tuinknecht of..? Dat moeten de kinderen ontdekken tijdens de 

fietstocht. Allerlei opdrachten wijzen hun de weg naar de oplossing.  



De route is bewegwijzerd. Een routeboekje is verkrijgbaar bij de VVV in Laren.  

Informatie: VVV Laren, Tramstraat 4, 7241 CJ Lochem, 0573-251898.   

 

Start: Hotel 't Langenbaergh, Deventerweg 1, 7245 AW Laren.  

 

Over de toppen van de achterhoek  
 

Afstand: 25 kilometer  

Leeftijd: vanaf 8 jaar  

Omgeving: Montferland 

 

Deze pungeltocht (pungel is Achterhoeks voor rugzakje) verkent het Gelderse Landschap. 

In de pungel zitten allerlei hulpmiddelen om de flora en fauna te bekijken: een 

verrekijker, een kompas, een hellingspercentagemeter, een bloemenpersje en een 

bomenzoekkaart.  

Het rugzakje met materialen en routebeschrijving met opdrachten is te koop bij de VVV 

Montferland voor € 9. De borg voor de rugzak bedraagt € 15 (legitimatiebewijs 

meenemen).  

 

Start en informatie: VVV Montferland, Kilderseweg 1, 7938 BW, Zeddem; tel. 0314-

683512.  

 

Puzzeltocht de Hoge veluwe 
 
Afstand:17 kilometer  

Leeftijd: vanaf 8 jaar  

Omgeving: Hoenderloo 

 

Een fietspuzzeltocht met vragen over de omgeving en het landschap en de geschiedenis 

van het park. Waarom heet een vliegden een vliegden en is een wildrooster om wild op 

te roosteren of dient het voor een ander doel?  

 

Een routebeschrijving is verkrijgbaar bij het bezoekercentrum de Hoge Veluwe, 

Apeldoornseweg 250, 7351 TA Hoenderloo; tel 0900-4643835.  

 

Het Wolvenspoor 
 
Afstand:18 kilometer 

Leeftijd: vanaf 8 jaar  

Omgeving: Schoonoord 

 

Raya en haar hondje Wolf leven in de steentijd. Op weg naar het zomerkamp van haar 

familie, raakt Raya de weg kwijt. Op de fiets volg je het spoor van Raya en Wolf. 

Onderweg kom je langs hunebedden, leer je dierensporen herkennen, tekens maken van 

takjes voor andere voorbijgangers, de windrichting bepalen met behulp van je horloge en 

de zon, en nog veel meer. Je voert ook een paar opdrachten uit en noteert de 

antwoorden in het gidsje wat bij de route hoort.  

Benodigdheden: een pen of potlood om de vragen in te vullen.Bewegwijzerd met 

zeshoekige bordjes met logo van het wolvenspoor.  

De routebeschrijving met opdrachten is voor € 2,50 te koop bij plaatselijke VVV's.  

 

Informatie: Recreatieschap Drenthe, Brink 4B, 7981 BZ Diever; tel. 0521-593210.  

Start en eindpunt: Parkeerplaats van de papeloze Kerk tussen Schoonoord en Noord-

Sleen.  

 

 



De verdwenen Eenhoorn 

 
Afstand: 11 kilometer 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar  

Omgeving: Dwingeloo 

 

Zeta, een van de sterren uit het sterrenbeeld Eenhoorn valt uit de hemel en komt op 

aarde terecht. Samen met de adder Ed gaat ze op zoek naar de andere sterren uit het 

sterrenbeeld. De zoektocht langs de sterren levert je gelijk een heleboel sterrenkennis 

op. Sterren kijken kan in het Planetron, de sterrenwacht in Dwingeloo, waar je langs 

komt. En er is tijd genoeg om het dennenappelspel te leren spelen.  

Bewegwijzerd met zeshoekige bordjes met het logo van de verdwenen eenhoorn.  

De routebeschrijving met opdrachten is voor € 2,50 te koop bij plaatselijke VVV's, 

Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer Dwingelderveld in Spier en Bezoekerscentrum 

Natuurmonumenten Dwingelderveld in Ruinen.  

 

Informatie: Recreatieschap Drenthe, Brink 4B, 7981 BZ Diever; tel. 0521-593210.  

Start en eindpunt: bezoekerscentrum Staatsbosbeheer Dwingelderveld bij Spier.  

 
De zilveren dolk 

 
Afstand: 17 kilometer 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar 

Omgeving: Gasteren 

 

Een spannende zoektocht naar de Zilveren Dolk. Door het invullen van de juiste 

antwoorden bij opdrachten die onderweg opgelost moeten worden, brengt een schatkaart 

de kinderen naar een plek waar de Zilveren Dolk ligt.  

Benodigdheden: een pen of potlood om de schatkaart in te vullen.Bewegwijzerd met 

zeshoekige bordjes met het logo van de Zilveren Dolk.  

Een routeboekje met opdrachten is voor € 2,50 te koop bij VVV's in Rolde, Annen, 

Zuidlaren, Eelde en Paterswolde en bij de Pannenkoekenboerderij in Gasteren.  

 

 

Informatie: Recreatieschap Drenthe, Brink 4B, 7981 BZ Diever; tel. 0521-593210.  

Start en eindpunt: Vanaf de brink in Gasteren.  

 

De Brief 

 
Afstand: 16 kilometer 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar 

Omgeving: Veenhuizen 

 

De Brief speelt rond 1590, de tijd dat de Spanjaarden de buurt rond Veenhuizen onveilig 

maakten. Waldemar Wasbeer, in zijn natuurlijke boevenpak, leidt de tocht. In de 

opdrachten zitten weerbaarheidstips verpakt. ‘Wat doe je als je ineens van achteren 

wordt vastgepakt?' Schreeuwen en tegen de schenen schoppen. Maar er zijn ook 

spelletjes en natuurlijk een raadsel. Het raadsel is aan het eind van de tocht opgelost. En 

dan is er natuurlijk een pannenkoekenhuis of ijstent in de buurt.  

De route wordt in het najaar van 2004 geopend. Een routeboekje met opdrachten is dan 

bij de plaatselijke VVV verkrijgbaar voor € 2,50.  

 

Informatie: Recreatieschap Drenthe, Brink 4B, 7981 BZ Diever; tel. 0521-593210.  

Start: Veenhuizen  

 



Het Zwarte Goud 
 

Afstand: 20 kilometer  

Leeftijd: 6 tot 12 jaar 

Omgeving: Schoonebeek 

 

De fietstocht leert kinderen iets over aardolie (het zwarte goud), de winning en de 

toepassing ervan. Weet je dat bijvoorbeeld je mobieltje gemaakt is van aardolie? En je 

boterhamzakje, de limonadefles, je regenjas? Schoonebeek was ooit de belangrijkste 

oliebron van Nederland en de Jaknikkers herinneren daar nog aan.  

Een routeboekje met opdrachten is bij de plaatselijke VVV verkrijgbaar voor € 2,50  

 

Informatie: Recreatieschap Drenthe, Brink 4B, 7981 BZ Diever; tel. 0521-593210.  

Start: Schoonebeek  

  

Het vossenspoor 
 
Afstand: 17 kilometer 

Leeftijd: 6 tot 12 jaar 

Omgeving: Ruinen 

 

Op de fiets volg je het spoor van Fons de Vos, een slimme en nieuwsgierige vos die elke 

dag zijn kostje van muizen, bessen en insecten bij elkaar scharrelt. Als je alle opdrachten 

maakt, onthult zich langzamerhand een striptekening van Fons Vos.  

De routegids met opdrachten is voor € 2,50 te koop bij de VVV in Ruinen en 

Bezoekerscentrum Naruurmonumenten Dwingelderveld in Ruinen en theehuys 

Anserdennen.  

 

Informatie: VVV Ruinen, Brink 3, 7963 AA Ruinen; tel. 0522-471700.  

Start en eindpunt: Bezoekerscentrum Natuurmonumenten Dwingelderveld in Ruinen. 

 

Aart Korenaar 
 
Afstand: 12 kilometer  

Leeftijd: 6 tot 12  jaar  

Omgeving: Ommen 

 

De tocht voert langs de vecht en zijn vele boerderijen, natuur en een vistrap. Bij de 

boerderijen kunnen de dieren van dichtbij bekeken worden. Ook kan een bezoek 

gebracht worden aan het natuuractiviteitencentrum ‘De Koppel'. De boerderijen (een 

rundvee- en varkensbedrijf, een melkveebedrijf en een akkerbouw- en 

vleesstierenbedrijf) zijn met name in de mei- zomer- en herfstvakantie open.  

Start ( en eind) bij koffie- en theeschenkerij ‘De Esrand', Grote Beltenweg 2, in Rheeze. 

Deze uitspanning is tegelijkertijd een struisvogelhouderij. Bewegwijzerd met ANWB 

fietsborden waarop Aart Koorenaar de weg wijst.  

 

Informatie over de route is te verkrijgen bij de VVV's van Harderberg, Ommen, Dalfsen 

en Dedemsvaart, Theeschenkerij ‘De Esrand' en campings in de omgeving. Een rugzakje 

met fietsroute, opdrachtenboekje en attributen om de opdrachten uit te voeren kost € 

9,50. VVV Ommen, Kruisstraat 6, 7731 CR Ommen; tel. 0529-451450.  

 

In het spoor van de Hellehond 
 

Afstand: 12 kilometer 

Leeftijd: 8 tot 12 jaar  

Omgeving: De Lutte 



 

In deze fietstocht maken de kinderen kennis met het Twentse Landschap. Een landschap 

is iets wat zich ontwikkelt en waarin je de sporen van vroeger tijden terug kunt vinden 

als je goed kijkt. Waarom ziet het land er uit zoals het eruit ziet? Hoe is dat zo gekomen? 

Door op acht plaatsen af te stappen en rond te kijken worden de kinderen zich bewust 

van de geschiedenis van het land: een tuffelkelder, een stuwwal, een ecoduct, een 

wijngaard en arboretum. En natuurlijk ‘De Hellehond' die nog altijd voortleeft in de 

verhalen van de dorpsbewoners van De Lutte. Of niet alleen in de verhalen?  

Bewegwijzerd met zeshoekige routebordjes waarop de Hellehond staat afgebeeld. Een 

rugzakje met de route, benodigdheden voor de opdrachten, informatie voor de 

begeleiders en een diploma voor wie de route heeft voltooid, is te koop bij VVV De Lutte 

voor € 2,45.  

 

Start en informatie: VVV De Lutte, Plechelmusstraat 14, De Lutte, tel: 0541-551777 


