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3a. UDDEL  →→→→ WENUM (ca. 16,4 km) 

   
 

 
UDDEL →→→→ →→→→ Wiesel  Wenum, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Bronstvariant 

 

Deze etappe gaat voor een groot deel door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo. 

De basis werd gelegd door Stadhouder Willem III. Hij kocht in 1684 het kasteeltje Het Oude Loo met het 

bijbehorende park (ongeveer 200 hectare) en een belang in het 3000 hectare grote bos bij Hoog Soeren. 
Onder het koningschap van Koningin Wilhelmina werd het landgoed uitgebreid met forse aankopen. 

Samen met het Staatsdomein, bestaande uit boswachterij Hoog Soeren en het Paleispark, vormt dat nu 
het Kroondomein Het Loo. Koningin Wilhelmina schonk Het Kroondomein aan de Nederlandse Staat, met 

behoud van het volledige vruchtgebruik aan de Kroondrager. 
Zie voor meer informatie: 

(www.kroondomeinhetloo.nl/) 
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Start: bushalte Noord Riezen, op de Elspeterweg in Uddel 

  

 ga vanaf de bushalte in de rijrichting van de bus uit Apeldoorn (uit Harderwijk andersom),  

 dit is richting Elspeet.   na  140 m 
 RA op 1e bospad, na hectometerpaal 85, hier gaat u de “Koninklijke Houtvesterij Het Loo”  

  binnen   na 470 m 
 LA op 1e kruising, direct een wildrooster na    450 m 

 RA op T-splitsing     na  1160 m 

 RD op 4-sprong, een breed grindpad oversteken, smal pad, “Gemeentebos Nunspeet”,  
  eerst door bos, later op een heide bocht naar rechts naar de top van een heuveltje.   na     170 m 
 RD van links komt het “Veluwe Zwerfpad”, rood/gele markering, samenloop na    360 m 
      

 
 Tussen 15 september t/m 24 december ga naar  Bronstvariant 

  
 LA een brede grindweg (Elspetergrindweg), hier staan twee paaltjes met tekst “Het Loo”  

  en een infobord van de “Koninklijke Houtvesterij Het Loo” na     180 m 
 LA 2e bospad na paaltjes met tekst “Het Loo”, einde samenloop “Veluwe Zwerfpad” na     310 m 
  RA 1e bospad, aan het eind kronkelend om een bosmeertje na   1860 m 
   RA  op T-splitsing na     130 m 

   RA op T-splitsing na     200 m 
   LA scherp linksaf, 1e bospad, grindweg   na     930 m 

 RA 2e bospad  na     460 m 
 RD op kruising met brede grindweg, schuin oversteken na      570 m 

 LA 1e bospad  na        40 m 

 LA op T-splitsing, u gaat nu door het (Koningsdal)  na      150 m 
 RA op Y-splitsing, een heuveltje op na      470 m 

 LA op Y-splitsing na      410 m 
 RA 1e bospad, er ligt een begroeide driehoek op de kruising na        20 m 

 LA 1e bospad, de heuvel op, een lang gevarieerd routedeel,  
  negeer alle zijpaden  na    3300 m 

 RA op T-splitsing en meteen linksaf, brede grindweg  

  (Wieselseweg), hier staat een richtingwijzer Apeldoorn/ 

  Elspeet, verderop een wildrooster en een infobord 
  De “Koninklijke Houtvesterij Het Loo” wordt hier verlaten na      270 m 
 
  VERVOLG NA BRONSTVARIANT 

 

 LA 1e bospad, bij einde P-strook samenloop met het “Veluwe Zwerfpad”,  

  rood/gele markering    na     160 m 
 RD (Greutelseweg), grindweg,    na   220 m 

 RA 1e pad, smal pad door de weilanden, later een haakse bocht naar links na   250 m 

  Info: hier ook gedeeltelijke samenloop met het Kopermolenpad, negeer dit! 
 RA  op T-splitsing, grindweg (Huisakkers) na  220 m 

 LA 1e grindweg   na   210 m 

 RAH smal pad waar de grindweg naar links buigt, passeer een beek via stap stenen  na   100 m 

 RA (Greutelseweg), grindweg later overgaand in asfaltweg na  1120 m 
 RD  waar het “Veluwe Zwerfpad” naar links buigt, einde samenloop na   160 m 

 LA 1e grindweg, (de Vennen) meteen na kruising met Elburgerweg na   730 m 
 RA bij 3e zijweg, na huisnummer 42 en een schuur (Laagakkerweg), eerst een grasweg, 

   later een asfaltweg   na  1050 m 
 RA Zwolseweg oversteken, LET OP!!  na   130 m 

   rechtdoor voor de bus of linksaf, Groeneveltweg voor de volgende etappe  
  naar bushalte De Haere op de Zwolseweg in Wenum, einde etappe  na     60 m 
 

  BRONSTVARIANT  

 

   RD bij boswachterswoning “Hoge Duvel”, rechtdoor, brede grindweg   

    (Elspetergrindweg), samenloop met het “Veluwe Zwerfpad”,  

    rood/gele markering.   na   3430 m 
   LAH bij ANWB richtingwijzer 505, richting Vaassen en Apeldoorn,  

    einde samenloop, met het “Veluwe Zwerfpad”  na   3500 m 
   ga verder bij VERVOLG NA BRONSTVARIANT  

 
 

 


