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5b. KLARENBEEK →→→→ TEUGE (ca. 15,6 km) 

 
Klarenbeek →→→→ Teuge, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Grenspalenpad 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

  
   Woldhuis  Pad langs  

    Grote wetering  



26 

Start: station Klarenbeek (Arriva) op de Hoofdweg in Klarenbeek 

 
  loop perron af, ga linksaf komend uit richting Apeldoorn (rechtsaf vanuit Zutphen) na  520 m 

 RA 1e weg, Goorweg en gelijk weer linksaf, Henkenburgweg, halfverharde weg na  1190 m 
  Hier kan het Grenspalenpad, geel/rode markering, gekozen worden ca. 1,4 km. korter   

  Dit deel van het Grenspalenpad kan erg drassig zijn.  
  LET OP, honden zijn niet toegestaan. 

 

 ga naar ROUTE LANGS HET GRENSPALENPAD, indien u daarvoor kiest 
 

 RD De Dalk   na  430 m  
 RA 1e weg, Hooiland   na  1500 m 

 RA 1e weg, Leigraaf, verderop kruist u de spoorlijn Apeldoorn – Zutphen na  1800 m 
 LA op T-splitsing, asfaltweg De Kar  na    640 m 

 
 VERVOLG NA HET GRENSPALENPAD 

 
 RA voor brug over de Grote Wetering, bij geel/rode markering, smal pad langs  

  de Grote Wetering, later asfaltweg na   290 m 
  LA (Zutphensestraat), ventweg   na      330 m 

 RA Zutphensestraat oversteken, LET OP!!  na        60 m 
 RA Zutphensestraat, ventweg   na      290 m 

 LA Nieuw Schuilenburg, ga onder  viaduct (A1) na      500 m 
 RA 1e weg, Heeringstraat, eerst brug over de Grote Wetering dan naar links langs  

  de Grote Wetering   na      750 m 

 LA volgende brug, fietspad, beton  na      230 m  
 LA  op T-splitsing, zandweg, al snel een haakse bocht naar rechts,  

  samenloop Woudhuisroute, groene pijlen na     525 m 
 LA 2e bospad   na     155 m 

 RA op T-splitsing, langs een wetering  na      540 m 
 RD asfaltweg oversteken, smal bospad volgen, na verloop van tijd vervaagt het pad,  

  blijf de groene pijlen door het bos volgen, steek een grindweg over en ga verder  

  door het bos tot een sloot, steek de sloot over via een bruggetje na      365 m 

 RA op T-splitsing, bospad langs sloot, links een watermeter die de grondwaterstand  
  aan geeft. Einde samenloop Woudhuisroute, samenloop met blauwe paaltjesroute na      150 m 

 LA 1e bospad, bij een blauw paaltje   na        65 m 
 RA waar het bospad op een grindweg uit komt na      345 m 

    

   LAH waar de grindweg naar rechts af buigt, blauw  

    paaltje ontbreekt na      170 m 
   RA op T-splitsing, (Woudhuizerweg), einde samenloop  

    blauwe paaltjesroute  na      240 m 

   LA op T-splitsing, Woudhuizerweg, ga verderop een  
    spoorlijn over na    1600 m 

   LA scherp linksaf op T-splitsing, Klaverweg, de weg  

    loopt naast het spoor na      710 m 

   RA op Y-splitsing, Klaverweg nadat de weg van het  
    spoor afgebogen is na      450 m 

   RA 1e grindweg, Seradellaweg na      160 m 
   LA 1e grindweg, dit blijft Seradellaweg na      140 m 

   LA op T-splitsing, Wikkeweg na      250 m 
   LA op T-splitsing, Deventerstraat na      660 m 

    voor de volgende etappe de Deventerstraat  
    oversteken, Drostendijk. LET OP!!  

   LA op rotonde, Balustrade na      460 m 
    

RA op T-splitsing, Waterlei  bushalte Balustrade op de Waterlei Apeldoorn,  na        80 m 

     

    einde etappe 

 
   ROUTE LANGS HET GRENSPALENPAD  

    
   RA Grote Wetering aan de linkerhand,  

    Eerst een klein slootje, greppel na    2000 m  
   LA via de toegangsweg huisnummer 34 in de bocht  

Grote Wetering met Grenspalenpad   van een verharde weg, (De Kar) na      980 m 
   RD op kruising met Leigraaf,  

     
   ga verder bij VERVOLG NA HET GRENSPALENPAD   


