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3b. WENUM →→→→ →→→→ WIESEL  UDDEL (ca. 16,4 km) 

 
 

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

 

Een ander deel van de route gaat door het tweelingdorp Wenum-Wiesel en dan m.n. Wiesel.  

Wiesel heeft geen echte dorpskern maar bestaat voornamelijk uit losse huizen en boerderijen verspreid 
over het landschap.  

Op de overgang tussen de hoge droge Veluwe en de lagere nattere gronden in de dalen vestigden zich de 
eerste mensen in dit gebied. Hier was alles voorhanden om te kunnen leven: water, weilanden en heide 

voor vee, hogere gronden voor akkers en bos en hakhout voor bouw- en brandhout. De naam Wiesel 
wordt in dit gebied reeds lang gevoerd in meerdere varianten:  

1337 Wiessel, 1379 Wysel, 1505 Wissel, 1517 Wyssell, 1840 Wiessel. 
In 2001 is Wiesel aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 

Zie voor uitgebreide info: https://www.plaatsengids.nl/wenum-wiesel 
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Start: bushalte De Haere op de Zwolseweg in Wenum 

 

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

  richting Vaassen.   na      190 m 
 LA 1e weg, Laagakkerweg, eerst een asfaltweg, later een grasweg  

  LET OP bij het oversteken van de Zwolseweg! na    1050 m 

 LA op T-splitsing, (de Vennen)    na     730 m 

 RA op T-splitsing, Greutelseweg, asfaltweg, steek eerst de Elburgerweg over na     160 m 

 RD hier begint een samenloop met het “Veluwe Zwerfpad”, rood/gele markering na   1120 m 
 LA in een bocht, volg de  rood/gele markering, passeer de Meibeek via stap stenen  na      100 m 

 RD op gindweg die van rechts komt  na      210 m 
 RA  op T-splitsing, grindweg (Huisakkers) na     220 m 

 LA 1e pad, smal pad door de weilanden, later een haakse bocht naar rechts na      250 m 
 LA op T-splitsing, (Greutelseweg), grindweg na      220 m 

 RAH een bospad na een wit huis met nr. 61-65, rood/gele markering  na      160 m 
 RA op T-splitsing, brede grindweg (Wieselseweg), eerst een infobord later  

  een wildrooster. Hier gaat u de “Koninklijke Houtvesterij Het Loo” binnen na      270 m 
 

 Tussen 15 september t/m 24 december ga naar BRONSTVARIANT 
  

 RA bij richtingwijzer Apeldoorn/Elspeet en gelijk weer schuin linksaf, einde samenloop  
  met het “Veluwe Zwerfpad”   na    3300 m 

 LA op T-splitsing, er ligt een begroeide driehoek op de kruising na      410 m 
 RA op 3-sprong, de weg buigt hier naar links na      470 m 

 LAH op Y-splitsing, u gaat nu door het (Koningsdal)  na      150 m 

 RAH op Y-splitsing, links voor een ven in het bos na        40 m 
 RA op T-splitsing   na      570 m 

 RD op kruising met brede grindweg, schuin oversteken na      460 m 
 LA bij 2e bospad links   na      930 m 

 LAH op Y-splitsing   na      440 m 
 RA een brede grindweg (Elspetergrindweg), direct na boswachterswoning “Hoge Duvel”,  

  hier staat een richtingwijzer Apeldoorn/Elspeet en een bank. Verderop twee paaltjes  

  met tekst “Het Loo” en een infobord van de “Koninklijke Houtvesterij Het Loo” na   2000 m 

 

 VERVOLG NA BRONSTVARIANT 

 

 LA op 4-sprong, bij paaltje met blauwe pijl en bordje “Gemeentebos Nunspeet”  na      870 m 

 LA 1e brede bospad   na      190 m 

 RA op 1e kruising   na      330 m 

 LA op 1e kruising   na      270 m 
 RA na wildrooster, ga langs een afrastering na      470 m 

 LA op T-splitsing met verkeersweg, Elspeterweg na      140 m 

  naar bushalte Noord Riezen op de Elspeterweg in Uddel, einde etappe 
 

 BRONSTVARIANT  

 

 RD bij richtingwijzer Apeldoorn/Elspeet de brede grindweg (Elspetergrindweg) volgen na    3430 m 

 RAH bij ANWB richtingwijzer 505, richting Uddel/Elspeet, samenloop met het  
  “Veluwe Zwerfpad”, rood/gele markering na    3260 m  

 RD bij boswachterswoning “Hoge Duvel” na    2000 m 

  

 ga verder bij VERVOLG NA BRONSTVARIANT   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  Stapstenen in de Meibeek te Wiesel 


