
Route Ede en route Otterlo lopen langs 
Planken Wambuis, een gebied volop 
uitgestrekte bossen, glooiende heidevel-
den, mooie zandverstuivingen en wild. 
Route Lunteren voert je langs authentiek 
agrarisch gebied en het middelpunt van 
Nederland met prachtig uitzicht over de 
Gelderse Vallei. Je kunt deze routes 
afzonderlijk rijden of je kunt ze aan elkaar 
koppelen. In totaal biedt het gebied meer 
dan 80 kilometer aan mountainbikeroutes.

Route Ede
In de bossen van Ede ligt route Ede. Deze 
route kent 17 singletracks met ieder hun eigen 
charme. Het traject bevat technisch bochten-
werk, snelle delen met goedlopende kom-
bochten en pumptrack-onderdelen. Ondertus-
sen kom je langs de Ginkelse en Edese Heide 
die in augustus en september prachtig paars 
kleuren.

Route Lunteren
Route Lunteren is een afwisselend parcours 
door bosrijke omgevingen en weidse velden. 
De route trakteert je op een stuk singletrack 
met achtbaankwaliteiten dat door de route-
bouwers is gedoopt tot 'Area 51'. Steile bultjes 
en doordraaiende slinger- en kombochten 
zorgen hier voor een mooie uitdaging. 

Route Otterlo 
In de route Otterlo wordt veel gebruik 
gemaakt van de hoogteverschillen in de 
omgeving en de mooie natuurgebieden.  
Ook hier vind je de steile klimmen en pittige 
afdalingen van Area 51. Handig: de route 
loopt dicht langs een aantal vakantieparken. 

Kinderroute
In Ede ligt de eerste mountainbikeroute voor 
kinderen. Dit traject door de bossen is 4,5 
kilometer lang, speciaal bewegwijzerd voor 
kinderen en kent kleine hoogteverschillen. De 
route is onderdeel van route Otterlo. Kinderen 
hebben hier voorrang, maar ook volwassenen 
mogen het traject fietsen. 

Alles over mountainbiken in Ede vind je op 
bezoek-ede.nl Informatie over wat er allemaal 

te doen is deze herfst vind je op visitveluwe.nl/herfst  

i.s.m. VisitVeluwe

Juist in het najaar is veel wild te spotten in de natuur rondom Ede. 
Wie weet kom je tijdens het fietsen wel een van de dieren uit de Gelderse 

Big Five tegen: Edelhert, Ree, Zwijn, Vos en Moeflon.
j

Herfst op de Veluwe?

PAK EENS DE 
MOUNTAINBIKE!
Kom deze herfst sportief genieten op de Veluwe. 

De natuurgebieden rondom Ede zijn bij uitstek 
geschikt om te ontdekken op de fiets. Klaar voor een 
uitdaging? Pak eens de mountainbike! Ook daarvoor 

zijn er volop gevarieerde routes, met leuke klimmetjes 
en smalle bospaadjes. Zo is er voor ieder wat wils.
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