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7b. HOENDERLOO → LOENEN (ca. 23,6 km) 
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Start van de Route vanaf bushalte Hoenderloo Centrum 

 
 vanaf bushalte richting centrum (Krimweg), deze blijven volgen! na  2710 m 

  
 RA vlak na Vakantiepark Hoenderloo langs hekwerk over de hei na 440 m 

 LA bij hek naar Vakantiepark Hoenderloo, langs heide na  470 m 
 RA T-splitsing voor recreatiepark aan linkerkant, groene route gaat hier rechtdoor na 200 m 

 LA T-splitsing, vlak voor slagboom en asfaltweg (Woeste Hoefweg) aan de rechterkant na 420 m 

 RA kruising, bij een bank, groene route na  200 m 
 LA T-splitsing (rechts staat een paaltje met een groen teken) na  380 m 

 RA T-splitsing (breed pad), groene route volgen na  1170 m 
 RA bij T-splitsing, geel en groene route na  260 m 

 RA T-splitsing, groene route (Varenna) volgen, hier loopt ook het Veluwe Zwerfpad na 50 m 
 LA T-splitsing, direct voor hekwerk en parkeerplaats, pad volgen, alle zijpaden negeren  na  250 m 

 RA T-splitsing, langs een gedenkmonument (zerk) en een schuur (Varenna). na  150 m 
 RA op kruising, asfaltpad/rijwielpad (Oude Arnhemseweg)  volgen langs picknickbank en  

  later met bocht naar links  na  710 m 
 RA Bij parkeerplaats van Landgoed Deelen, fietsroute (Lebretshoeveweg) volgen. na 850 m 

 LA Fietspad (Lebretshoeveweg) volgen bij Knooppunt 86  na  1410 m 
 LA Fietsroute (Lebretshoeveweg) volgen, Rijksweg A50 onderdoor lopen na  400 m 

 LA einde pad, asfaltweg. (Groenendaalseweg) volgen. na  900 m 
 

Tussentijdse Aanvang/beëindiging (10,3  km) 
 

RA, na 200 m. Buurtschap “Groenendaal”. Nog 400 m, als u wilt stoppen met de wandeling. 

U kunt hier (alleen van maandag t/m vrijdag) de pendelbus nemen.  

 
 RA over een bospad richting de Ramenberg met aan weerszijden lage paaltjes na  130 m 

 LA bij een schuur, richting solitaire boom en vervolgen onder de Hoogspanningsleiding na  500 m 
 RA Hek door langs bord met opschrift o.a.  “Ramenberg” van “Natuurmonumenten”. na  580 m 

 RA een zandpad volgen, moutainbikeroute na  960 m 
 RD op Y-splitsing, asfaltweg volgen, wildrooster is hier rechtdoor na  370 m 

  
Tussentijdse Aanvang/Beëindiging 13,9 km 

 

RD, wildrooster over, volg asfaltweg, na 550 m. Buurtschap “Groenendaal”.  

Op de T-splitsing linksaf, na 200 m. bushalte 

 

 LA zand-/grindpad voor wildrooster (alle zijpaden negeren)   na  1370 m 

 LA kruising bospaden bij hek Loenermark na  300 m 
 RA op schuine kruising met zwarte paaltjes gaat kronkelig over heide na  200 m 

 RA pad met zwarte paaltjes blijven volgen over de heide (af en toe kronkelig) na  440 m 

 RA op schuine T-splitsing, grindweg (Droefakkers) volgen na  200 m 
 LAH Y-splitsing bospad volgen na  250 m 

 LA pad langs afrastering volgen  na  1750 m 

 LA kruising van bospaden aan het einde van de afrastering langs de heide, bord  

 Nationaal Park Veluwezoom na  1520 m 
 

Links op de heide ziet u groene kastjes, deze behoren tot de IJkbasis. Hier werd optische 

meetapparatuur geijkt, dit omdat tijdens de laatste ijstijd de grond hier niet was ontzet 

 

 RD fietspad bij ANWB pdstl 24520, langs ‘Zilvense Heide’ en landgoed ‘Boshul’          na  1400 m 

 RA bij ANWB pdstl 24509 breed bospad na  180 m 

 LA bij ANWB pdstl 24508 smal bospad volgen na  210 m 
 

Vlak voor het wildrooster ziet u een mausoleum, dit is van de familie Broese van Groenou. 

(www.peacreations.nl/pages/groenouwe.htm.) 

 

 RA na wildrooster, asfaltweg volgen (Imbosweg) na  500 m 

 LA T-splitsing (Imbosweg) na  110 m 
 RA T-splitsing (Imbosweg) na  180 m 

 LA onverharde weg vlak voor bord ‘Loenen’, zijwegen negeren na  500 m 
 RA T-splitsing (Bergakkerweg) tot asfaltweg (Bergakkerweg) na  350 m 

 RA T-splitsing (Eerbeekseweg) tot bushalte na  30 m 
 

 Einde van de etappe bij de bushalte op de Eerbeekseweg 


