




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’.
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0”
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft  volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



Is er een woord waarmee u de provincie Gelderland in één woord vangt? 
Natuurlijk. Dat dus. De Woodland Ride is de route van eindeloze bossen, 
heuvelachtige landschappen én van de Nederlandse Big Five. Maar daar blijft 
het niet bij. Maak bijvoorbeeld kennis met een stad waar maar 90 mensen 
wonen, ontdek een skyline vol historische torens en proef de bijzondere sfeer die 
onlosmakelijk is verbonden met de Hanzesteden. 

Totale lengte van de route: 149 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 4 uur

Woodland Ride





Highlights Gelderland

De Veluwe
Als het over Woodlands gaat, dan is de Veluwe dé plek. De Veluwe staat bijna 
synoniem voor prachtige bossen. Toch beslaan deze slechts de helft  van dit 
uitgestrekte natuurgebied (150.000 hectare). Dat betekent vooral dat de 
Veluwe nog veel meer te bieden heeft . Zoals prachtige heides, indrukwekkende 
zandverstuivingen en de uiterwaarden van de IJssel. Op de Veluwe vindt u 
weelderige landgoederen, kastelen en zelfs koninklijke paleizen. Tel daarbij een 
enorm netwerk van wandel- en fi etsroutes op en het is duidelijk waarom de 
Veluwe een toeristische trekpleister is. De typische Veluwe-sfeer proeft  u direct in 
Nunspeet, de startplaats van de Woodlands Ride.

De Big Five
Het enorme natuurgebied is natuurlijk ook een paradijs voor de meest uiteenlopende 
diersoorten. De Veluwe heeft  zelfs zijn eigen Big Five. Met een beetje geluk spot u 
hier edelherten, wilde zwijnen, reeën, vossen en Schotse Hooglanders. Een korte 
stop op de route naar Vierhouten/Gortel kan al een spot opleveren.

Heerlijk kronkelen
Hoe veelzijdig de Veluwe is, blijkt wel uit het vervolg van de route. Op weg naar 
Zutphen komt de rivier de IJssel op veel plekken in beeld. Bijvoorbeeld op de heerlijk 
kronkelende dijkwegen van Terwolde en Voorst. En dan doemt Zutphania Turrita 
op. Oft ewel: Zutphen Torenstad. Deze stad aan de IJssel heeft  een skyline met vele 
historische torens. En die zijn goed zichtbaar doordat er maar weinig hoogbouw in 
Zutphen is.
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Zutphen
We rijden Zutphen binnen via de smalle Oude IJsselbrug. Op de IJsselkade komt 
het rijke verleden van de stad tot leven. Zutphen is namelijk een Hanzestad. Een 
levendige handel in voedingsmiddelen en hout bracht de stad veel welvaart. De 
indrukwekkende koopmanshuizen en handelskantoren illustreren dat perfect. Even 
verderop (situatie 35) zien we de Walburgiskerk, die door Zutphenaren steevast 
Walburgkerk wordt genoemd. Deze imposante en oude kerk - bepaalde delen 
dateren van 1050 - behoort tot de tien mooiste in zijn soort in Nederland. Voor 
de muziekliefh ebbers: in de Walburgiskerk is het even beroemde als fraaie Henrick 
Baderorgel te vinden.

Leesvoer
Tussen 1561 en 1564 werd er een Librije oft ewel een leeszaal aan de Walburgiskerk 
toegevoegd. Daarmee was de eerste openbare bibliotheek van Nederland een feit. 
Bijzonder detail: de boeken hier lagen aan een ketting om te voorkomen dat ze 
werden meegenomen. De collectie van 750 historische boeken omvat onder meer 
een eerste druk van Copernicus, Erasmus en de eerste Nederlandse Statenbijbel. 

Stadsmuren
In Zutphen zijn grote delen van de oorspronkelijke stadsmuren bewaard gebleven 
en gerestaureerd. Een goed voorbeeld is de Berkelpoort, die we op weg naar 
Warnsveld tegenkomen (situatie 42-43). Met zijn twee torens doet deze geduchte 
verdedigingslinie de naam Zutphania Turrita eer aan. 
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Bronckhorst
Tijd voor een stedentrip: op deze route doen we ook Bronckhorst aan, de kleinste 
stad van Nederland. Bronckhorst kreeg in 1482 stadsrechten. Vandaag telt het 
plaatsje tussen rivier en zandrug 90 inwoners. In Bronckhorst lijkt de tijd stil te 
hebben gestaan. De kapel, oude boerderijhuisjes en smalle keistraatjes bepalen hier 
het beeld en de sfeer.

Posbank
Natuurlijk duiken we op deze Woodland Ride nog een keer de bossen in. Die van 
de Posbank, één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De Posbank staat 
voor bosrijke heuvels met venijnige klimmetjes en prachtige heidevelden. Met geluk 
is hier zelfs de Rhedense schaapskudde te zien. De route door de Posbank geldt 
als een van de mooiste wegen van Nederland. Dankzij vele parkeerplekken is het 
mogelijk om ook te voet te genieten van de prachtige omgeving. Twee weetjes: 
de naam Posbank is te danken aan G.A Pos, de toenmalige ANWB-directeur die 
ter ere van zijn jubileum in 1918 een monumentale stenen bank aan de rand 
van Herikhuizerveld liet plaatsen. En omdat de Posbank een geliefde auto- en 
motorroute is, worden hier regelmatig snelheidscontroles gehouden. 

De Woodland Ride eindigt in stijl bij Koepel de Kaap in de Onzalige bossen. Deze 
charmante koffi  ebar is een van de weinige bewaard gebleven prieeltjes aan de 
Veluwezoom.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

Fastned Willemsbos 175 kW 
A28 Amersfoort richting Zwolle 
8071 Nunspeet 
2,3 km van de start

Allego Postillion Hotel Arnhem 350 kW 
Europaweg 25 
6816 SL Arnhem 
Tijdens de route (sit. 76) 
13 km van de finish

Shell New Motion de Schaars 150 kW 
A12 Arnhem richting Utrecht 
6816 RV Arnhem 
15 km van de finish
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