
Ruim rondom het Heerderstrand 
Hier een route om te skeeleren van bijna 15 kilometer vanaf de accommodatie van 

Skeelerclub Oost Veluwe aan de Kommerseweg te Heerde, waarbij we een grote boog rondom het 

Heerderstrand maken. 

Vertrek vanaf de skeelerbaan aan de Kommerseweg rijden 

we de weg langs de Action in (Kamperzijweg) en volgen 

deze tot aan de voorrangsweg (Molenweg) die we 

oversteken en gelijk gaan we rechts. Nu rijden we door tot 

aan de volgende voorrangsweg (Kamperweg), deze steken 

we over en gaan gelijk linksaf het fietspad op. De eerste 

weg die we tegenkomen is aan de rechterkant de 

Rhijnsburglaan, die slaan we in en daarna nemen we gelijk 

de eerste weer rechts, de Zuppeldseweg. We volgen de 

Zuppeldseweg ongeveer een kilometer. Je komt hier langs een sponsor van de club Slager 

Nooteboom. Na een kilometer slaan we linksaf de Terpweg op. 

Aan het eind van de Terpweg slaan we scherp rechtsaf om de Elburgerweg op te gaan, houd hier het 

fietspad eerst aan. Na de klim over de het viaduct wat over de A50 loopt kun je op de weg verder 

skeeleren. 

Je volgt de Elburgerweg helemaal tot het eind (een kleine 4,5 

kilometer). Geniet van de mooie natuur, je komt ook langs de 

schaapskooi die links van de weg ligt. Helaas geen weg om er 

op je skeelers in te gaan, maar ga er eens langs het is altijd 

leuk. 

Aan het eind van de Elburgerweg slaan we rechtsaf de Nieuwe 

Zuidweg op, en gaan alweer richting Heerde. Wil je verder als 

15 kilometer, neem dan één van de andere routes van de 

website. 

Aan het eind van de Nieuwe Zuidweg slaan we rechtsaf, via het fietspad gaan we eerst door een 

tunneltje en later over de A50. We volgen het fietspad verder, rechtsaf kan je nog naar het 

Heerderstrand waar je nog een rondje over het fietspad kunt rijden dat hier rondom ligt (2,6 

kilometer) of toch nog rechtdoor gaan en dan de eerste weg verder linksaf slaan, de weg oversteken 

en dan rijd je alweer op de Kommerseweg die weer bij het beginpunt , de skeelerbaan, langs komt. 

 

We hopen dat je een leuke tocht hebt 

gereden en hebt genoten van de 

omgeving. 

We zien graag je reacties op onze 

facebookpagina. 

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
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