Van der Huchtbos – korte variant
3 km
Wandeling vanaf Van der Valk Hotel Apeldoorn - de Cantharel in Ugchelen
Deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens en/of rolstoelen.

Kaartje met route

De Cantharel

Deze route wordt regelmatig gecontroleerd. Kom je veranderingen in de route tegen, dan kun je deze melden op
info@ivn-apeldoorn.nl

Routeaanduidingen zijn vet gedrukt
Bij de routebeschrijving is informatie opgenomen over speciale bezienswaardigheden.

Algemene informatie
Gebiedsbeschrijving
Het Van der Huchtbos beslaat 107 hectare waarvan 80 hectare bos. Het gebied ligt op de hoge oostrand van de
Veluwe. De wandeling voert door een geaccidenteerd landschap met naaldhout en loofhout. Eiken- en beukenlanen
worden afgewisseld met slingerende bospaden tussen dennen en berken. Sporen van reeën, herten en wilde zwijnen
zijn regelmatig te zien. Een mooi uitzicht naar het noordoosten over een akkerrandwal en glooiend bouwland is de
beloning aan het eind van de wandeling.

Geschiedenis
Het landgoed Van der Huchtbos is gesticht door de Oranje Bond van Orde. De Bond is opgericht in 1893. Tijdens
haar bestaan tot 1923 heeft de Bond zich ingezet voor de behartiging van de belangen van de minder gegoeden. Zij
deed dit door het bouwen van woningen (Hofveld te Apeldoorn), het scheppen van werk en het ontginnen van heide.
In 1898 kocht de Bond de heidegrond achter De Cantharel en stichtte het landgoed. De heide werd ontgonnen en
gedeeltelijk bebost.
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Het landgoed is vernoemd naar Mej. Van der Hucht, oprichtster en presidente van De Kwartguldens Vereniging. Deze
vrouwenvereniging, ook wel de kwartjesvereniging genoemd, had tot doel gelden in te zamelen voor de
heideontginning en de bebossing. In 1923 werd de Bond opgeheven en werden de bezittingen geschonken aan de
Vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij onder de voorwaarde dat de Heidemaatschappij het Van der Huchtbos
onder deze naam in stand en in ere zou houden.

Startpunt, achter receptie / bij fietsenstalling De Cantharel
Volg vanaf het startpunt het grind- / zandweggetje langs de moestuin. Op de kruising met de asfaltweg linksaf.

Bij het Liander electriciteitshuisje rechtsaf, langs de slagboom het bospaadje in.
Links is een bosje met douglassparren. Een uit Noord-Amerika afkomstige boom uit de dennen(!) familie vernoemd
naar de Schotse botanicus Douglas, die de boom in 1826 in Europa introduceerde. Sinds kort is de Douglas als
inlandse soort erkend. De hangende kegels zijn heel karakteristiek, met de drietandige zaadlobben.

Op de kruising rechtdoor. Bij einde
pad linksaf.
Verspreid staan hier de inheemse
hulstbomen, die de zure grond onder
eiken (en beuken) en schaduw goed
verdragen. Hulst groeit heel langzaam,
heeft leerachtige en stekelige bladeren en
bloeit in mei-juni. De rode bessen van de
vrouwelijke bomen zijn giftig, behalve voor
vogels.
kegels douglasspar

hulst

Voorbij het wildrooster (na 25 m) op de driesprong rechtsaf.
Op de open plekken groeit vooral bosbes, zowel de blauwe als de rode soort. Verderop zijn een paar typisch
dichtbegroeide productiebosjes, met links dennen en rechts fijnsparren.

Stijgend pad blijven volgen; op de driesprong rechtsaf. Op de kruising direct vóór het betonnen
fietspad rechtsaf. Op de volgende kruising rechtdoor, 'R.D. Bécude pad'.
Dit is het tracé van het voormalige fietspad, met een verharding van gebroken schelpen. Karakteristiek met dat
knerpende geluid als je erover fietste, maar wel erg onderhoudsgevoelig. Vandaar dat beheerder Leisurelands steeds
meer fietspaden op de Veluwe van een betonnen wegdek voorziet.

Op de volgende kruising rechtdoor.
Links is het voormalige pomphuisje de Kooiberg. Achter het huisje, in het dal is een natuurkampeerterrein van de
NTKC. De nieuwe pomp staat onder in het dal, en moet desondanks het grondwater van 25 m dieper oppompen. De
heuvel Kooiberg is meer westelijk gelegen en circa 70 m hoog.

Na het pomphuisje, op een viersprong direct vóór de slagboom, rechtsaf.
Na de vele lanen met Amerikaanse eiken eindelijk afwisseling met inlandse beuken. Rechts staan ook eens een
andere soort naaldbomen: in de winter hun naalden verliezende Japanse lariksen.

Op de volgende viersprong oversteken en links aanhouden. Bij einde
pad linksaf. Na de slagboom rechts aanhouden, richting het hek.
Langs de bosrand zijn in herfst/winter op omwoelde humusrijke bodem vaak
groene bladeren in rozetvorm te zien. Dit is vingerhoedskruid, een meestal
tweejarige plant uit de weegbreefamilie. In bloei brengt het kleur in het bos door
zijn lange stengels met fraaie trossen trechtervormige witte tot paarse bloemen.
De werkzame stof uit de bladeren, digitalis, werd vroeger in de volksgeneeskunde
gebruikt voor de behandeling van hartproblemen en epilepsie.
Achter het hek is links en rechts een aarden wal zichtbaar. Dit is een deel van de
oude akkerrandwal die dicht beplant werd en moest dienen om het
achterliggende bouwland van de Ugchelse enk te beschermen tegen vraat van dieren uit het bos.

Passeer het hek en ga het pad op door akkers. Op de kruising rechtsaf, over de asfaltweg (Van
Golsteinlaan) terug naar het startpunt.
(IVN routenr: W-UGC-06, versie: 22-4-2018)
Disclaimer: IVN aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ondervonden door
gebruik te maken van deze route.
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