
 
 

Lange Afstandwandeling Otterlo: lengte ca. 23 km. 
 
 

Drinken : Theekoepel nabij Jachthuis St. Hubertus 
 
 

NB: tijdens de bronstperiode van 1 september t/m 30 september is deze wandeling niet 
beloopbaar. 
 
 

Afkortingen: LA = 
RA = 
RD = 

linksaf 
rechtsaf 
rechtdoor 

LAH = links aanhouden 
RAH = rechts aanhouden 

 
 

‐ Volg direct vanaf de ingang RAH de oranje routes parallel aan de autoweg. 
‐ Na ca. 10 minuten loopt u vanuit het bos via een heuvel een wat meer open terrein 

in. 
‐ Hier bereikt u een ruiterpad. 
‐ Ga hier LA en volg aan de overzijde van de autoweg het ruiterpad. 
‐ Nadat u het fietspad overgestoken bent blijft u RD het ruiterpad volgen. ‐
 Op de 1ste splitsing van ruiterpaden volgt u LAH het ruiterpad. 

‐ Op de 2de splitsing van ruiterpaden volgt u RAH het ruiterpad. 
‐ Even verderop loopt u het bos in en bereikt u de groene en wit/rode route. ‐
 Hier gaat u LA de groene en wit/rode route op. 
‐ Blijf deze route volgen tot u na het passeren van een klaphek en het kruisen van de 

autoweg aankomt bij een vijver. 
‐ Vanaf hier volgt u LA de groene route tot u aankomt bij de stalling van 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. 
‐ Na ca. 25 meter RAH en direct RA het grindpad op. 
‐ Voor de Theekoepel gaat u LA en volgt het pad langs de vijver. 
‐ Even verderop volgt u LA, via een kleiner klaphek, de moeflon en Jachthuis 

route.  
‐ Na ca. 20 minuten splitsen de moeflon en Jachthuis route zich. 
‐ Vanaf hier volgt u LA de moeflon route. 
‐ Steek de autoweg, en even verderop het fietspad over en blijf de moeflon en oranje 

route volgen. 
‐ 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 moeflon, oranje route LA. U volgt echter het pad 

RD. 
‐ Steek de autoweg over en volg het brede zandpad RD, na 250 meter met knik 

rechts/links. 
‐ Even verderop loopt u een open terrein op met links een raster. ‐
 Aan de overzijde van het open terrein gaat u RA. 
‐ Na ca. 250 meter gaat u op de T‐splitsing, met rechts een slagboom, LA. 
‐ Blijf dit pad volgen tot aan de volgende T‐splitsing met het open veld voor u. ‐
 Hier gaat u RA tot aan het fietspad. 



 
 

‐ Steek het fietspad over en ga schuin rechts het ruiterpad op. 
‐ Na ca. 10 minuten bereikt u een splitsing van ruiterpaden. Hier gaat u RD.  
‐ U loopt nu tussen twee rustgebieden door tot de volgende splitsing van 

ruiterpaden. 
‐ Hier gaat u wederom RD ( beetje LAH ) tot u aankomt bij de autoweg.  
‐ Vervolg het ruiterpad aan de overzijde van de autoweg. 
‐ Na 100 meter LA het ruiterpad blijven volgen. 
‐ Na ca. 10 minuten passeert u een zandpad en na weer ca. 10 minuten het fietspad. ‐
 Blijf het ruiterpad volgen. 
‐ Even verder loopt u via een oud dennenbos de open vlakte weer op. ‐
 Blijf het ruiterpad volgen. 
‐ Na ca. 15 minuten bereikt u een breed zandpad. 
‐ Ga hier RA het ruiterpad op tot u een kruising van zandwegen bereikt. (zitbankje rechts 

voor u) 
‐ Hier verlaat u het ruiterpad en volgt LA de groene/geel‐rode route tot u aankomt 

bij een elektrisch raster. 
‐ Hier gaat u het klaphek door en volgt u het kruip‐door‐sluip‐door paadje tussen de 

Jeneverbessen door. 
‐ Nadat u wederom een klaphek gepasseerd bent gaat u na ca. 25 meter LA. ‐
 Volg nu het ruiterpad en de geel/rode route. 
‐ Na ca. 30 minuten splitsen het ruiterpad ( RD) en de geel/rode route ( RA ) zich. ‐
 Vanaf hier volgt u RA de geel/rode route 

‐ Even verderop kruist u het ruiterpad en gaat u na ca. 100 meter LA via de geel/rode 
route door heuvelachtig terrein weer terug naar ingang Otterlo. 

‐ Hier eindigt uw wandeling. 
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