
 
Wandeling start ingang Otterlo: lengte 20 km. 

 
Eten /Drinken : Restaurant de Koperen Kop in het Centrum. 
Drinken: Theekoepel nabij Jachthuis St. Hubertus. 
 
NB: In september is deze route, vanwege de bronsttijd van de edelherten niet te wandelen. 
 
Afkortingen: LA =  linksaf,   RA =  rechtsaf, RD = rechtdoor en RP = Routepaal 
 
- Ga na het passeren van de ingang direct LA en volg het brede pad met half verharding 

(grind en steenslag). 
- Na ca. 500 meter komt u op de autoweg en hier gaat u LA richting de vlakte. U bent 

op het Otterlose Zand. Blijf voor uw veiligheid, links van de weg of in de berm lopen.  
- Bij de kruising met het fietspad LA. Hier ziet nu het standbeeld van Christiaan de Wet, 

een generaal uit de Boerenoorlog. 
- Blijf het fietspad volgen. Ook hier is het verstandig om linker kant van het fietspad of 

de berm te volgen.  
- Na het passeren van het wildrooster, bij de splitsing rechts aanhouden en na 

ongeveer 150 meter LA het wandelpad (rood/witte route) langs het water volgen. 
- Bij de autoweg aangekomen gaat u LA en over de Stenenbrug. U bent nu bij de grote 

weide voor het Jachthuis Sint Hubertus.  
- Direct na de brug RA en volg het wandelpad langs de vijver richting het Jachthuis. 
- Wanneer u het Jachthuis bent gepasseerd, ziet u links de stalling voor de Witte 

Fietsen. Passeer deze stalling naar het pleintje en ga scherp RA de oprijlaan naar 
Jachthuis St. Hubertus op.  

- Op de binnenplaats gaat u LA. Links ziet u het beeld Flora, van Rombout Verhulst. 
-  Tegenover het beeld gaat bij RP 575 een paadje naar de Theekoepel. Hier kunt u 

terecht voor koffie/thee of een eenvoudige snack. 
- Ga vanaf de Theekoepel terug naar Flora en ga RA en op het plein gaat u RA. Passeer 

een wildrooster en blijf het wandelpad met fijn grind RD volgen. Na ongeveer 400 
meter komt u op een T-kruising. Hier gaat u LA en vervolgt het RD totdat u na 
ongeveer 400 meter bij de autoweg komt. 

- Steek de autoweg, en even verderop het fietspad over en blijf de blauwe en witte 
route volgen. U wandelt nu onder prachtige oude en lange lanen 

- Na verloop van tijd ziet u aan uw linkerzijde een grote zwerfkei.  
 - 100 meter voorbij deze kei slaat u RA. 
- Ca. 250 meter verderop gaan de blauwe en witte route LA. U volgt echter het lange 

rechte pad met jonge rode beuken RD.  
- Steek de autoweg over en volg het brede zandpad RD , rechts van u ligt een 

rustgebied (zie bordjes).Na 250 meter met knik rechts/links u loopt nog steeds met 
het rustgebied aan uw rechterzijde. Hou dit gebied goed in de gaten want u er is een 
redelijke kans dat u wild tegenkomt. 

- Even verderop loopt u over een open terrein met links het Weitje van de Pol. Hier 
heeft vroeger het boerderijtje van de familie Pol gestaan. De grote es, links van het 
pad herinnert aan deze tijd.  

- Aan het einde van het weitje RA. Het rustgebied ligt steeds aan de rechter zijde. 
- Na ca. 250 meter gaat u op de T-splitsing, met rechts een slagboom, LA.  



 
-        Volg dit pad en bij het volgende zijpad gaat u RA. U heeft nog steeds het rustgebied 

aan uw rechterhand. Dit blijft u volgen en steek het fietspad over. 
-  Na oversteken van het fietspad RA het brede pad met zand/grind verharding volgen. 
- Bij de grote open vlakte LA en het pad langs de vlakte volgen. 
-  Aan het einde van de vlakte bij de viersprong met RP 561  LAH. U loopt nu door het 

Bunterbos een voorbeeld van een oud ontginningsbos. 
- Bij de kruising RA, na 200 meter komt u op een breed zandpad, hier LA.  
- Volg dit pad over ongeveer 800 meter en u ziet rechts van u het Centrumplein met 

het Bezoekerscentrum en Restaurant de Koperen Kop. Neem het paadje naar rechts 
voor een rustpauze, een kijkje bij het Bezoekerscentrum of een hapje en drankje bij 
de Koperen Kop. Links ziet u 2 natuurstenen zuilen een kunstwerk van Ulrich 
Rückriem. 

- Wilt u de route vervolgen, ga dan bij RP 365 LA en neem het pad met halfverharding 
dat richting dit kunstwerk loopt.  

 
- Start u vanaf het Centrum, dan loopt u naar het Bezoekerscentrum. Met  uw gezicht 

naar het gebouw, ziet u rechts het startpunt en informatiebord voor het 
Landschappenpad. Ga dit wandelpad en loop op richting de stenen zuilen.  

 
- Na het passeren van het kunstwerk RD en u heeft links van u weer een rustgebied 

met een zandpad (rood/gele route) hier stapt u over op dit zandpad en ga RD. 
- Bij de kruising van ruiterpaden (ruiterpaden knooppunt 7) RA en na ongeveer 800 

meter de autoweg oversteken. 
-  Na de oversteek van de autoweg, bij de splitsing links aanhouden en het ruiterpad en 

rood/gele route blijven volgen. Bij de kruising RD 
- Na ongeveer 250 meter komt u bij het stuifzandgebied de Pollen. Blijf het ruiterpad 

volgen en steek vervolgens het fietspad over. 
- Na de oversteek van het fietspad het ruiterpad blijven volgen. Na ongeveer 150 

meter komt er bij RP 207 een wandelpad aan rechterzijde. 
- Verlaat nu het ruiterpad en rood/gele route en stap over naar dit wandelpad. U loopt 

nu langs een rustgebied dat rechts van u ligt. 
 - Volgen dit pad over ongeveer 1,5 km. Op de kruising met laag bankje en RP 300 RA. 
- Na ruim 200 meter ziet u aan de linkerhand een raster met daarachter een mooi 

struweel van jeneverbesstruiken. 
- Blijf het wandelpad volgen totdat het naar rechts afbuigt. Hier gaat u RD een smaller 

wandelpad op. Ter oriëntatie, links ziet u een toegangshek.  
- Blijf het wandelpad volgen over ongeveer 1,5 km. U passeert natuurlijke 

dennenbossen en verschillende mooie heideveldjes. 
- Op de kruising bij RP 304 gaat u RD. U bent nu weer op de geel/rode route. 
- Vanaf hier blijft u de geel/rode route volgen. 
- Na ongeveer 1 km kruist deze route een ruiterpad en gaat u na ca. 100 meter bij RP 

352 LA en via de geel/rode route door heuvelachtig terrein weer terug naar ingang 
Otterlo. 

- Hier eindigt uw wandeling. 
 
Wij hopen dat u van de wandeling heeft genoten en zien u graag terug bij de volgende 20 

kilometer wandeling in het kader van ons 80 jarig jubileum. 


