GPS-fietsroute
GPS-fietsroute Putten - Voorthuizen
(33 km)
= overzichtskaart - interessante punten =

1. Oude Kerk, Putten
2. Voormalige slagerij, Putten
Het is een voor Puttense begrippen opvallend bouwwerk, dit anno 1916 met een weelderige
trapgevel opgetrokken pand. Oorspronkelijk was er een slagerij in gevestigd.

3. Molen Het Hert, Putten
Ooit telde Putten 3 molens. De in 1899 gebouwde korenmolen Het Hert is daarvan als enige
overgebleven. De naam Het Hert heeft alles te maken met het hert dat in het wapen van het Veluwse
Putten is verwerkt.
Behalve graan, werd er in de molen ook gedroogde eikenschors vermalen. Dit eek werd in de
leerlooierijen gebruikt om huiden te looien, zodat ze niet meer konden bederven.
Het Hert is heden ten dage nog steeds in bedrijf als korenmolen.
4. Huinerkerkpad
In het verleden liepen de boerengezinnen van buurtschap Huinen zondags over het Huinerkerkpad
om in Putten te kerken.
Op de kaart is goed te zien, dat het Huinerkerkpad in een bijna rechte lijn naar de Oude Kerk in
Putten (zie punt 1) voert.
Interessant feitje is, dat de naam Huinen is afgeleid van het oude woord hun(e), dat veenkleur
betekende. Vroeger was Huinen dan ook een venige streek.
5. Platanenlaan
6. Herstel heidegebied
Het aanzien van dit gebied is positief aan het veranderen! Er wordt namelijk hard gewerkt aan het
herstel van het heidegebied met vennen, dat zich hier ooit uitstrekte.
7. Harderwijkerkarweg
Het is moeilijk voor te stellen dat deze weg vroeger deel uitmaakte van een Veluwse hanzeweg. Deze
handelsweg verbond de destijds belangrijke steden Harderwijk en Arnhem met elkaar en kwam
onder andere langs Ermelo, Stroe, Harskamp en Otterlo.
8. Statige bossen langs de Postweg
Fietsend op de Postweg, zou men bijna jaloers kunnen worden op de postbestellers uit vorige
eeuwen. Want wat is de natuur langs deze weg mooi!
Toch zal de menner op de bok van de postkoets er vroeger anders over gedacht hebben. In plaats
vanaf een mooi verhard pad te kunnen genieten van de natuur om hem heen, was hij vooral bezig
om in weer en wind het meest gunstige karrenspoor op de vaak modderige Postweg te vinden.

