
 
 
Er zijn meerdere routes mogelijk. Hieronder staan er twee genoemd. Voor mensen met een trailer achter de 

auto is optie 1 de beste, omdat de andere route via de Veluwe loopt met veel bochtwerk en smalle weggetjes. 

 
Optie 1 – de makkelijkste route via de snelweg: 

• Neem de A50 vanaf Zwolle zuidwaarts of vanaf Apeldoorn noordwaarts. 

• Neem de afslag Vaassen/Terwolde, afslag 26, ga aan het eind van de afslag richting  Vaassen. 

• Ga bij de eerste rotonde rechtdoor, richting Vaassen. 

• Ga bij de tweede rotonde linksaf, richting Vaassen. 

• Ga bij de derde rotonde rechtsaf. 

• Bij de stoplichten rechtdoor, vanaf hier rijdt u op de Julianalaan. 

• Bij het eerstvolgende kruispunt gaat u rechtsaf de Koninginneweg op die later overgaat in de 
Hertenkampsweg. 

• Nadat u een manege aan uw linkerkant bent gepasseerd, neemt u de volgende weg links, de 
Cannenburgherweg. 

• Ga bij de volgende weg rechtsaf, dit is de Isendoornweg, een zandweg.  

• Wij zijn nummer 10, aan uw rechterkant. 
 
Optie 2 – de mooiste route: 

• Neem de A28 vanaf Zwolle zuidwaarts of vanaf Amersfoort noordwaarts. 

• Neem de afslag Nunspeet/Elspeet, afslag 14,  en ga richting Elspeet. 

• Na ongeveer 2 km linksaf richting Vierhouten. 

• In Vierhouten houdt u tweemaal links aan, richting Gortel. 

• Dit is een mooie lange weg door het bos, op het eind heet die de Vierhouterweg.  

• Na ongeveer 5 km gaat u rechtsaf richting Gortel en gelijk erna de eerste weg linksaf richting 
Vaassen, dit is de Gortelseweg 

• Na ongeveer 3 km ziet u voor de tweede keer een verkeersbord “gevaarlijke  

• kruising”, hier gaat u linksaf de Wildweg op. Dit is een zandweg. 

• Daarna neemt u de eerste weg rechts, wederom een zandweg. Dit is de Isendoornweg 

• en wij zijn nummer 10, aan uw linkerkant. 
 
Goede reis ! 
 

 


