
 
 

Van Gogh fietsroute 

Met een tocht over de mooiste Veluwse natuurgebieden naar 

Rijksmuseum Kröller-Müller in het Nationaal Park de Hoge Veluwe 

10—95 – 66 – 65 – 64 – 63 – 84 – 31 - 

49 / terug via 49 – 31 – 84 – 72 – 83 – 

62 – 64 – 65 – 66 – 95 - 10   

Van Gogh Route 

De van Gogh route voert u over 
de mooiste fietspaden van Ede 

over de Veluwe naar Otterlo. In 
Otterlo is de ingang van het 

Nationaal Park de Hoge Veluwe 
met het Rijksmuseum Kröller-

Müller. Hier hangt een van de 
grootste van Gogh Collecties ter 

wereld, bijeengebracht door 

Helene Kröller-Müller.  

 

U staat oog in oog met de stervende Zonnebloemen 
van van Gogh. Een van de eerste schilderijen die zij 

aanschafte. Tevens het schilderij waaronder Helene 
naar haar overlijden in 1939 werd opgebaard. 

Kröller-Müller is nu een Rijksmuseum 

 

 

Start en eindpunt fietsroute  

Het startpunt én het eindpunt van deze route ligt 

bij knooppunt 10 naast station Ede-Wageningen. 

Je kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van 

De Fietser. Dit is een fiets experience centre dat 

vrij toegankelijk is. Hier kun je allerlei soorten 

fietsen uitproberen op een indoor fietsbaan. Bij 



 
 

de balie ligt een gratis fietskaart met deze en andere routes en je krijgt 

hier tevens een uitrijmunt voor je auto. 

 

10—95 – 66 – 65 – 64 

Vanaf startpunt 10 fiets je eerst een 

stukje door Ede omhoog richting de 

heide. Bij het Pannenkoekenhuis 

knooppunt 65 steek je de rotonde over 

en ben je meteen in de natuur. Richting 

Knooppunt 64 en 63 fiets je over de 

Ederheide en met een beetje geluk 

loopt daar de herder met de Edese 

Schaapskudde. Op punt 64 kun je in 

elk geval rechts in de bosrand de schaapskooien zien liggen.  

 

63 – 84 – 31 - 49 

Theeschenkerij de Mossel  

Als je bij punt 63 op het kruispunt een paar minuten rechtdoor fietst, dan 

kom je bij Theeschenkerij de Mossel met een terras midden in de natuur. 

Een perfecte plek voor een eerste kop 

koffie of thee met appelgebak. (daar 

gaan je caloriëen). Fiets verder door 

bos en hei en langs zandverstuivingen 

richting Otterlo naar nummer 84 en 

verder het dorp in naar 31. Om in het 

Nationaal Park de Hoge Veluwe te 

komen (geen knooppunten) rijd je 

vanaf knooppunt 49 de Dorpsstraat in 

die overgaat in de Houtkampweg naar de ingang.  

 

Daar betaalt u entree voor het park. Het Kröller-

Müller museum in het park is toegankelijk met de 

museum jaarkaart.  

 



 
 

terug via 49 – 31 – 84 – 72 – 83 – 62 – 64 

– 65 – 66 – 95 - 10   

Vanuit het park fietst u 

weer terug naar Otterlo 

en pakt daar via 49 de 

weg terug naar 31. We 

nemen via de Koeweg een 

andere route terug naar 

Ede door bos en hei. 

Vanaf 83 tot 62 fietst u 

over de hei en vanaf 62 

pakken we het laatste 

stuk via 64 weer dezelfde 

weg terug naar het 

startpunt 10. 

 

Veel fietsplezier 
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