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 4b. TEUGE →→→→ WENUM (ca. 17 km) 

 
Teuge →→→→ Wenum, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Met de hond, Droge Voeten 

 

 Weteringsebroek 
  

 Een groen gebied met name ingericht als recreatie  
 gebied voor de bewoners van aangrenzende 

 nieuwbouwwijken (o.a. Zuidbroek).  
De gemeenten Voorst en Apeldoorn en het Waterschap 

Veluwe zijn hiervan de initiatiefnemers. Naast recreatieve 
aspecten is het gebied ook geschikt voor opvang van 

(kwel)water. Hierdoor wordt de natuurwaarde van dit 
gebied  sterk vergroot.  Daarnaast blijft voor landbouw een 

belangrijke functie behouden zowel economisch als 

beheerder van het (open) gebied, zie ook: 

 

(http://digitaleplannen.apeldoorn.nl/plannen/NL.IMRO.0200.ov1006-/NL.IMRO.0200.ov1006-

vas1/tb_NL.IMRO.0200.ov1006-vas1_1.pdf) 
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Start: bushalte  Balustrade op de Waterlei  in Apeldoorn 

 
 LA 1e weg, (Balustrade)   na      250 m 

 RA op rotonde, Deventerstraat, loop aan de linker zijde na      460 m 
 LA Drostendijk, 1e weg na viaduct onder (A50) na      850 m 

 LA  Terwoldseweg, bij bank    na      160 m 
 RA trap omlaag, door een klaphek, over een grindpad, (Weteringsebroek), op drassige  

  stukken een vlonder, samenloop met de Weteringsebroekroute van 

  Apeldoorn te Voet, volg de pijlen  Het pad kruist de Drostendijk, asfaltweg na   1190 m 

   RA op T-splitsing (Drostendijk)  na      110 m 

   LA 1e weg , Terwoldseweg na      150 m 
   LA asfaltweg, (Kraaienjagersweg) na      850 m 

   RA na huisnummer 16 en na fietspad, beton na      550 m 
   LA op T-splitsing, fietspad, beton, einde samenloop  

    met de Weteringsebroekroute  na      200 m 
   RA 1e grindweg, na bocht naar links wordt dit een  

    grasweg, later graspad na      780 m 

   RD brug over (Toevoerkanaal), samenloop  

    met Avervoorderpad, pad met veel gras  
    door weilanden, honden aangelijnd  na   650 m 

   RA Beemterweg na      170 m 
   LA oprit parkeerterrein van sportvereniging  

    Vlug en Lenig. Dit deel van het Avervoorderpad,  
    kan erg drassig zijn na        25 m 

 

   Met de hond of bij modder na regen, ROUTE MET HOND 
  

   RA langs een informatie bord van het Avervoorderpad  
    het pad buigt naar links en loopt langs sportvelden  

    en een sportkantine, aan het eind een sloot. na      240 m 
   RA na bruggetje, volg het pad aan de rand van  

    weilanden en bouwland, sloot aan het eind na      510 m 

   RA na bruggetje en volg de sloot, rechts een  

    hagelkruis uit 1570 met de tekst AVL.  
    Een hagelkruis zou vernieling van het gewas door  

    hagel voorkomen. na      100 m 
   LA waar de sloot uit komt op de Grote Wetering na      220 m 

   RA brug over Grote Wetering, en gelijk linksaf 

    Avervoordseweg na      580 m 

 Vlonderpad slingerend door de  
  Weteringsebroek  

 

 VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
 

 LA 1e burg over Grote Wetering en rechtdoor Gatherweg (nrs. 40, 42, 44), betonweg,  

  einde samenloop   na   820 m 

 LA na huisnummer 8, (de Gaete)  na      620 m 
 RA op T-splitsing, Broeklanderweg, passeer later het viaduct over de A50 na    2140 m 

 RA 1e weg na de A50, Goorland, haakse bocht bij een doodlopende zijweg na      900 m 
 LA op T-splitsing, Bellertstraat   na      250 m 

 RA op T-splitsing, Broeklanderweg   na      300 m 
 RD Kanaal Noord (weg), het Apeldoorns kanaal en de Grift oversteken na      140 m 

 RA Kanaweg, er zijn 4 haakse bochten na    1650 m 
 LA na de 4e haakse bocht, Poelweg nrs 62-66-68 na      550 m 

 LA fietspad over het traject van de voormalige spoorlijn Apeldoorn – Zwolle na      350 m 
 RA (Groeneveltweg), eerst grindweg, asfaltweg na Oude Zwolseweg na      750 m 

 LA  Zwolseweg (rechtsaf voor de volgende etappe) of linksaf na        60 m 

  naar bushalte De Haere op de Zwolseweg in Wenum,  

  

  einde etappe 
 

 ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
  

 RD blijf op Beemterweg, Kerkstraat na het bord bebouwde kom van de Vecht  na      430 m 
 LA na de brug over de Grote Wetering, Avervoordseweg,  na    1367 m 

 
 ga verder bij VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 

 
 


