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ROND APELDOORN  2018 
 
Versie 2010: 
Rond Apeldoorn, de naam zegt alles. We gaan zo dicht mogelijk langs de grens van de gemeente, waarbij 
natuurlijk ook de dorpen rondom Apeldoorn worden aangedaan. Meestal wandelt u tijdens wandeltochten 
door de bosrijke omgeving van Apeldoorn. Nu leert u ook een ander gedeelte van de gemeente kennen, 
de landelijke omgeving ten oosten van de plaats, een streek met een geheel eigen karakter, die 
langzaam afdaalt naar de IJssel en waar allerlei interessante zaken te ontdekken en te beleven zijn.  
 
Versie 2018: 

1. Start- en eindpunten van alle etappes op een OV halte (bus of trein) 
2. Informatie OV toegevoegd 
3. Informatie horeca geactualiseerd 
4. Benoemen van op de route aanwezige paden en gebruiken indien zinvol 
5. Parkeergelegenheden aangegeven voor zover NIET gelegen in een bebouwde kom. 
6. Meer focus op schoonheid, minder op strak volgen van de gemeentegrens. 
7. Geen nummering van iedere beschrijvende stap. 
8. Kaartjes met de route toegevoegd. 

De route is in twee richtingen beschreven, eerst met de klok mee, daarna tegen de klok in. 
Het start– en eindpunt van de totale route is halte Hoenderloo Dorp aan de Krimweg in Hoenderloo. 
 
Vervoer: 
 OV 

Bij de start- en eindpunten zijn de horeca gelegenheden en de mogelijke verbindingen met 
het openbaar vervoer aangegeven (situatie 2018). Voor aankomst- en vertrektijden is het 
altijd raadzaam te informeren bij OV-infonummer: 0900-9292 of op internet www.9292ov.nl. 
De vervoerder in Apeldoorn is op dit moment Syntus (in de toekomst wordt de naam Keolis 
gevoerd). 
Met name in het weekend maar ook in de avonduren kan de reguliere bus vervangen zijn 
door een “Kolibrie”. Dit is een belbus waarvoor een uur van tevoren gereserveerd moet 
worden via 088-0331360 of https://reserveren.syntus.nl/booking/orientation. 
Voor vervoer met een “Kolibrie” wordt geen Cash geld geaccepteerd, u kunt vooraf betalen 
(via iDEAL) of met de OV chipkaart in de Kolibrie.   
Indien geen regulier OV beschikbaar is, kan vervoer via PlusOV, 088-7587654 of 
www.plusov.nl/klantenservice, worden aangevraagd. 

 Advies 
Indien voor een etappe vervoer gereserveerd moet worden, begin dan de etappe bij  het 
punt waarvoor deze reservering vereist is. 

Eigen vervoer 
Gezien de aard van de route en de OV mogelijkheden dient eigen vervoer “georganiseerd”  
te worden.  

 Advies  
Indien slechts één auto beschikbaar is, loop de (deel)etappe op en neer. Wanneer er 
meerdere auto's beschikbaar zijn, verdeel de auto's over de start- en eindplaats en vervoer 
uw mede wandelaars tussen deze twee plaatsen. 

 
Routes: 

Etappes 
Het is niet noodzakelijk om bij het begin van de beschrijving te beginnen. U kunt de tocht 
naar eigen inzicht indelen en zelf bepalen waar u begint. Zie het etappe overzicht. Waar 
mogelijk is de route gecombineerd met ter plekke aanwezige wandelpaden. In dat geval 
kunnen de markeringen van die paden gevolgd worden. Indien geen markering aanwezig 
kan men naast de beschrijving zich oriënteren op meegeleverde kaartjes.   

 Hint 
De bestanden kunnen direct van de website gedownload worden. De instructie voor de PC 
staat op de website.  
Smartphone bezitters kunnen op OSM (Open Street Map) georiënteerde App's zoals OsmAnd 
of Maps.Me gebruiken om zich te oriënteren op de route. Ook kunnen de routes ingeladen 
worden. Dat is per app verschillend, daarom is instructie gegeven voor twee voorbeelden: 
Maps.Me 

Ga via Smartphone of Tablet naar de website. Ga op het betreffende KML bestand staan 
en klik er op. Er komt een scherm met daarop ‘Open met maps.me’. Bladwijer wordt nu 
geupload. In de bladwijzer kan die dan een nadere naam gegeven worden. Kleuren en 
lijndiktes zitten in het KML bestand 

GPX Viewer 
Ga via Smartphone of Tablet naar de website. Ga op het betreffende XML bestand staan 
en klik er op. Het bestand op de website wordt geopend. Kopieer de URL. Start GPX 
Viewer, klik op Files en maak een nieuwe file via URL. Plak de URL en de route kan 
bekeken worden. 
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ROND APELDOORN is zowel ‘s zomers als ‘s winters te wandelen, maar niet ‘s nachts. Houdt u zich aan 
de tekst op de borden in de bossen. Op sommige delen van de route zijn honden NIET toegestaan. Vaak 
zijn dit ook de meest modderige gedeeltes, zeker na regen. Verder zijn er gedurende gedeeltes van het 
jaar beperkingen op enkele routes (broedseizoen, bronst, etc.). Hiervoor worden zoveel mogelijk 
alternatieven aangeboden. 
Op “Eigen wegen” bent u gast, u mag hier wandelen, maar het is geen recht.  
Spaar de natuur, rook dus niet in bos en heide tijdens met name de droge perioden. 
 

LAAT NIET ALS DANK !!!! 
 
 

Wij wensen u een aangename en prettige wandeling ROND APELDOORN. 
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Etappe overzicht 

 
Gemeentegrens van Apeldoorn in grijs rondom, etappes in verschillende kleuren 

 
1. Hoenderloo - Radio Kootwijk - Nieuw Milligen ca. 22,8 km  
2. Nieuw Milligen – Uddel ca. 12,9 km 
3. Uddel – Wiessel – Wenum ca. 16,4 km 
4. Wenum – Teuge ca. 17 km 
5. Teuge - Klarenbeek ca. 15,6 km  
6. Klarenbeek – Loenen ca. 15 km 
7. Loenen – Hoenderloo ca. 23,5 km 

 
 Totaal (inclusief aanlooproutes vanaf OV halte) ca. 123,2 km 
  
 De lengte van de route (exclusief aanloop) ca. 114 km 
 
 Symbolen gebruikt in de detail kaarten: 

Bus  Bushalte   Trein  Treinstation 
P  Parkeerplaats  i Informatiebord  
Kop en schotel Horeca 

 
 Afkortingen gebruikt in de beschrijving: 
 RA RechtsAf  LA LinksAf RD RechtDoor  
 RAH Rechts AanHouden LAH Links AanHouden 
 
De route is uitgezet, nagelopen en gecontroleerd. Er kunnen altijd onduidelijkheden, onzorgvuldigheden 
aanwezig zijn en wijzigingen in het veld optreden.  Als u dat doorgeeft zullen wij ervoor zorgen dat de 
beschrijvingen en routes z.s.m. worden aangepast. 
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OV overzicht 
 

Plaats Halte  Straatnaam Lijn Freq. Opmerking 
 
Hoenderloo Hoenderloo Centrum Krimweg 108 1 
Nieuw Milligen Kruispunt Amersfoortseweg 102 1 à 2 
Uddelermeer Café Uddelermeer Garderenseweg  104 1 niet op za/zo 
   112/102 1 op zo als Kolibrie 
Uddel Markveldweg   Elspeterweg  104 1 niet op za/zo 
    112/102 1 op zo als Kolibrie 
 Noord Riezen   Elspeterweg  104 1 niet op za/zo 
   112/102 1 op zo als Kolibrie 
Wenum  De Haere  Zwolseweg  202 2 à 4 
Teuge/Apeldoorn  Balustrade Waterlei 5 2 à 4 
 Drostendijk Deventerstraat 15 1 op za/zo als Kolibrie 
Klarenbeek  station (Arriva)  Hoofdweg Trein  2 
 station Hoofdweg 506/508 1 buurtbus ma t/m za 
Loenen Bergakkerweg of Eerbeekseweg 43 2  
 Harderwijkerweg 
Woeste Hoeve  Woeste Hoeve Oude Arnhemseweg 191/91 1 Kolibrie 
 Schalterdalweg Arnhemseweg 91 2 ca. 2,5 km extra lopen 
Kolibrie is een bus waarvoor een uur van tevoren gereserveerd moet worden via 088-0331360 of 
https://reserveren.syntus.nl/booking/orientation 
 
PlusOV: 
Indien geen regulier OV beschikbaar is (OV halte meer dan 10 min. lopen verwijderd), kan vervoer via 
PlusOV, www.plusov.nl/klantenservice of 088-7587654, worden aangevraagd. 
 

Wandelpaden langs of kruisend met de route: 
 
Klompenpaden 
 “Uddelermeerpad”  (klompenpaden.nl/klompenpad/uddelermeerpad/) 
 “Kopermolenpad”  (klompenpaden.nl/klompenpad/kopermolenpad/) 
 “Klarenbeeksepad” (klompenpaden.nl/klompenpad/klarenbeeksepad/) 
 “Avervoorderpad” (klompenpaden.nl/klompenpad/avervoorderpad/) 
 “Plaggenstekerspad” (klompenpaden.nl/klompenpad/plaggenstekerspad/) 
 “Loenense Enkenpad” (klompenpaden.nl/klompenpad/loenense-enkenpad/) 
LAW-paden (wit-rood) 
 “Trekvogelpad” (wandelnet.nl/trekvogelpad-law-2-0) 
 “Marskramerpad” (wandelnet.nl/marskramerpad-law-3) 
 “Maarten van Rossumpad” (wandelnet.nl/maarten-van-rossumpad-law-4) 
Streekpaden (rood-geel) 
  “Veluwe Zwerfpad”  (wandelnet.nl/veluwe-zwerfpad-sp-16) 
Apeldoorn te Voet 
 “Woudhuisroute”   (wandelnet.nl/traject/apeldoorn-te-voet-woudhuisroute) 
 “Weteringsebroekroute” (wandelnet.nl/traject/apeldoorn-te-voet-weteringsebroekroute) 
Overige paden 
 “Woudhuis”  (ivn.nl/afdeling/apeldoorn/wandelroute-het-woudhuis-gemarkeerde-paaltjesroute) 
 “Grenspalenpad” (brascamp.com/stougraaf/tekst%20inzending.pdf)  
 

Veluwe Zwerfpad Uddelermeerpad Kopermolenpad Woudhuisroute Plaggenstekerspad LAW  
 
 
 

Grenspalenpad Klarenbeeksepad  Avervoorderpad Weteringsebroekroute Loenense Enkenpad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toegang met hond aangelijnd Honden aangelijnd met opruimplicht Toegang met hond verboden 
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Horeca gelegenheden onderweg  
 
HOENDERLOO  
Herberg de Boer'nkinkel, Middenweg 7, 7351BA Hoenderloo, 055-37812 56 
 www.boerenkinkel.nl 
 Openingstijden: alle dagen vanaf 10.00 (november t/m maart maandag gesloten) 
Hotel restaurant Buitenlust, Apeldoornseweg 30, 7351AB Hoenderloo, 055-378 13 62,  
 www.hotelbuitenlust.nl 
 Openingstijden: woensdag t/m zondag vanaf 08.00, raadpleeg de website voor winter sluiting. 
't Pannekoekhuis Hoenderloo, Krimweg 93, 7351AV Hoenderloo, 055-378 12 05,  
 www.pannekoekhuishoenderloo.nl.  
 Openingstijden: dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 
Schnitzelhuus & Eetcafe “De Zevensprong”, Krimweg 40, 7351AZ Hoenderloo, 055-844 15 21,  
 schnitzelhuus.eu  
 Openingstijden: dagelijks vanaf 12.00 
Restaurant Het Deelerhof, Krimweg 35, 7351AV Hoenderloo, 055-378 17 21,  
 www.deelerhof.nl 
 Openingstijden: alle dagen vanaf 12.00 (in de winter dinsdag en woensdag gesloten)  
 Keuken open voor lunch 12:00 t/m 16:30, diner van 17:00 t/m 20:30  
De Zaak, Krimweg 28, 7351AX Hoenderloo, 055-378 06 61,  
 www.dezaakhoenderloo.n 
 Openingstijden: dinsdag, woensdag, vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 
 
KOOTWIJK 
Restaurant Kootwijkerduin, Nieuw Milligenseweg 53, 3775KR Kootwijk (Barneveld), 0577-45 72 64,  
 www.restaurant-kootwijkerduin.nl 
 Openingstijden: Woensdag t/m zondag geopend vanaf 12:00 u, keuken open vanaf 12.30 uur 
 
NIEUW MILLIGEN   
Café-Bistro “Woods” Landall Rabbit Hill, Grevenhout 21, 3888NR Uddel, 0577-45 62 30.  
 www.landal.nl/parken/rabbit-hill/op-en-rond-het-park/eten-en-drinken 
 Openingstijden: vanaf 09.00  
Buds Restaurant, Amersfoortseweg 202, 3888NR Uddel (Nieuw Milligen),0577-45 64 00,  
 www.buds.nl  
 Openingstijden: Van 1 november tot 1 april, alleen geopend op woensdag en donderdag vanaf 
 16.00 en op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00. 
 Van 1 april tot 1 november, alle dagen geopend vanaf 12.00. 
 Men kan tot 20.30 uur aan tafel. 
 
UDDELERMEER 
Restaurant en Theehuis “Uddelermeer”, Uddelermeerweg 5, 3582 NR Ermelo, 0577-40 12 02,  
 www.uddelermeer.nl   
 Openingstijden: Dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur, keuken open vanaf 11.30 uur.  
 
UDDEL   
Pannenkoekenhuis Holle Bolle Gijs, Elspeterweg 61, 3888 MT Uddel,0577-45 99 11, 
 http://pannenkoekenhuishollebollegijs.nl 
 Openingstijden: Woensdag, Vrijdag, Zaterdag 16.00 tot 20.00 
Cafetaria de viersprong Uddel, Elspeterweg 1, 3888 MS Uddel, 0577-40 12 43,  
 http://devierspronguddel.nl/  
 Openingstijden: Dinsdag t/m Zaterdag vanaf 11:00 
 
DE VECHT 
Café de Groot, Avervoordseweg 2, 7396PE De Vecht/Terwolde,055 - 323 12 61,  
 www.cafedegroot.com 
 Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00, Zondag vanaf 12.30    
 
KLARENBEEK   
Restaurant Pijnappel, Hoofdweg 55, 7382 BE Klarenbeek (Voorst), 055-301 12 42, 
 www.restaurant-pijnappel.nl 
 Openingstijden: dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. De keuken is open van 12.00-21.00 
Brood en Banket Jan Stok, Hessen Allee 4, 7381 CA Klarenbeek (Apeldoorn), 055-301 13 36  
 … 
 Openingstijden: werkdagen 08.00-18.00 
 
LOENEN   
Eetcafé “t Ruifje”, Eerbeekseweg 62, 7371CJ Loenen, 055-505 31 23,  
 www.ruifje.nl 
 Openingstijden: Dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur, keuken 12.00-20.30 
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1a. HOENDERLOO →→→→ NIEUW MILLIGEN (ca. 23,5 km) 

 
 

  
HOENDERLOO →→→→ NIEUW MILLIGEN, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Broedseizoen 

 
 Start, Bushalte Hoenderloo Centrum 
 
 Ga richting Apeldoorn (Krimweg) na  170 m 
 RA op T-splitsing (Apeldoornseweg) na  310 m 
 LA bij fietspad (Harskampweg), tevens Streekpad Veluwe en LAW 3 (Marskramerspad) na  550 m 
 LA op T-splitsing (Apeldoornseweg) na  80 m 
 RA asfaltweg (Apeldoornseweg) oversteken na  10 m 
 RD bospad links van het fietspad volgen, loopt langs het hekwerk van het Schietterrein na  3790 m 
 RA als bospad een bocht naar rechts maakt, blijf langs het hekwerk lopen na  440 m 
 LAH  bij de samenkomst met fietspad, streekpad Veluwe en LAW 3 (Marskramerspad) na  790 m 
 
 Gedurende 15 maart t/m 15 juli ga naar BROEDSEIZOEN 
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LA fietspad volgen na  120 m 
RA weg (Burelhul) volgen na  850 m 
LA op T-splitsing (bij gebouw rechts), langs afrastering lopen, wandelroutes verlaten na  660 m 
RA pad met bord “Veluwe Vrij wandelen op wegen en paden Staatsbosbeheer”  na  150 m 
RA ruiterpad langs zandweg (Burelhul)  na  160 m 
LA pad richting heuvel (Turfberg) met picknickbank. Als op de heuvel achterom kijkt  
 heeft u een weids uitzicht ‘Hoog Buurlose heide’, pad omhoog en bocht naar links na  210 m 
 
VERVOLG NA BROEDSEIZOEN 
 
RA op de heuvel naar beneden na  70 m 
LA bospad met een geel/rode markering (Streekpad Veluwe). na  50 m 
RA bospad volgen (Streekpad Veluwe) na  270 m 
RA grindweg (Gerritsflesweg), gaat over in een klinkerweg. na  150 m 
RA T-splitsing (Radioweg) na  30 m 
LA bij gebouwen en langs parkeerplaats na 130 m 
LA bij einde parkeerplaats na  60 m 
RA bospad, dit volgen tot aan de verharde weg (Radioweg) na  930 m 

U kunt 150 meter linksaf. Uitzicht naar het hoofdzendgebouw, Kathedraal Radio Kootwijk.  

RA verharde weg, na enige tijd komt u links langs het verwaarloosde Krachtstation na  2200 m 
LA 2e smalle bospad richting hekwerk en woningen na  30 m 
RA bospad volgen na  380 m 
LA 3e bospad na  130 m 
RAH Y-splitsing met smal pad, meteen na ruiterpadpaaltje aan linkerkant na  120 m 
RAH op Y-splitsing van ruiterpaden, na  350 m 
RD asfaltweg (Nieuw Milligenseweg) min of meer recht tegenover het restaurant  
 oversteken, langs bord “Veluwe Kootwijk Staatsbosbeheer”; graspad volgen na  390 m 
 
Rustplaats, Restaurant Kootwijkerduin. Afgelegd vanaf vorige rustplaats circa 14 km 

 
RD klaphek door, loop rechts van snackbar  na  60 m 
RA op kruising heuvel op, zandpad na  40 m 
LA via zandpad naar zandvlakte, tussen solitaire bomen door na  120 m 
LA zandpad (niet de heuvel op) kruising van graspaden na  1230 m 
LA Bij hekwerk ecoduct, volg hekwerk zo goed mogelijk tot vlak bij de AI na  290 m 
LA breed vaag pad, na  1050 m 
RA T-splitsing met breed bospad; richting geluid van snelweg A1 na  790 m 
RD bij zitbank en klinkerweg, daarna via 2 tunneltjes onder snelweg A1 door  na  310 m 
RD 5-sprong, volg bospad langs paaltje met geel/blauw gemarkeerd, en meteen met  
 bocht naar links. Aan linkerzijde langs spoorlijn na  220 m 
LA waar zandpad een S-bocht maakt. Loop over het zand links of rechts van een  
 vrijstaande denneboom en over zandheuvel na  170 m 
LAH bij paaltje geel/rood gemarkeerd (Veluwe Zwerfpad) en oranje route en meteen na  10 m 
LAH op Y-splitsing, blijf op breed pad na  490 m 
RAH op Y-splitsing; volg pad met heide aan linker zijde, kruis wat andere paden  
 (geel-rood) na  850 m 
RA bij 4-sprong, voor u ligt een graszodenkwekerij, loop verder langs het hekwerk na  260 m 
LA kruising  na  240 m 
RA op kruising met markeringspaaltjes direct nadat het smalle pad een bocht naar  
 rechts maakt, verlaat oranje wandelroute en volg ruiterpad. na  590 m 
LA T-splitsing voor heuvelrugje, smal pad, alle zijwegen negeren na  470 m 
RD bij kruising met picknickbank, smal pad over heide na  70 m 
RA T splitsing, negeer alle zijpaden tot kruising aan bosrand en picknickbank rechts na  490 m 
LA asfaltweg oversteken en langs fietspad blijven lopen na  470 m 
 de N344 oversteken  
 
 Einde etappe 

 
BROEDSEIZOEN 
 
RD vervolg fietspad na  550 m 
LA zandpad na 250 m 
RA asfaltweg (Burelhul) hier loopt route samen met Streekpad Veluwe / LAW 3  
 (Marskramerspad na 860 m 
LA Zandweg (Burelhul) na 350 m 
RA pad richting heuvel (Turfberg) met picknickbank. Als op de heuvel achterom kijkt  
 heeft u weids uitzicht ‘Hoog Buurlose heide’, pad omhoog en bocht mee naar links na  210 m 
 
Ga verder bij VERVOLG NA BROEDSEIZOEN 
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2a. NIEUW MILLIGEN → UDDEL (ca. 12,9 km) 

 
NIEUW MILLIGEN →→→→ UDDEL, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Met de hond, Droge Voeten 

 
 

 
 

Deze etappe gaat voor een groot deel door 
natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Geldersch 
Landschap & Kasteelen. U vindt de bordjes langs de route.  
Bijzonder zijn de hierin gelegen militaire terreinen, zoals 
kazerne Nieuw Milligen, het commando centrum van de 
Koninklijke Luchtmacht met o.a. verkeersleiding voor 
militaire vliegtuigen en een oefenterrein voor militaire 
voertuigen.  

    
   Bank op de goudberg 
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Start: bushalte Kruispunt op de Amersfoortseweg (N344) in Nieuw Milligen 
 
 Vanaf bushalte naar de rotonde kruising Amersfoortseweg (N344) / Meervelderweg (N302) na 30 m 
 RA Meervelderweg (N 302) richting Harderwijk, Uddel en Elspeet. na 500 m 
 LA 1e bospad na ingang militair terrein (Kamp Nieuw Milligen) LET OP bij het oversteken!  
  Even verder begint links een afrastering van het kamp Nieuw Milligen. na 670 m 
 LA asfaltweg (Kampweg), later zandweg/grindweg, de afrastering blijft links zichtbaar na  1420 m 
 RD voorrangsweg schuin oversteken, Einderweg. Na antennes links achter een afrastering,  
  Turfweg oversteken, even later rechts een radarkoepel na  1000 m 
 RA Goudsbergweg, asfaltweg    na  180 m 
 LA 1e bospad, langs slagboom en bord ‘t Sol van Het Geldersch Landschap  na 160 m 
 LA op T-splitsing en direct rechtsaf, een smal pad wat omhoog kronkelt  na  170 m 
 RD op heuveltje met bank van veldkeien met overkapping. Dit is de Goudsberg  
  fraai uitzicht op molen en kerk van Garderen. Start samenloop Veluwe Zwerfpad na  20 m 
 RA op Y-splitsing    na 100 m 
 LA op 1e brede pad   na  120 m 
 LAH bij bankje, grindpad naar beneden  na  140 m 
 LAH in de voormalige zandafgraving  na  310 m 
 LA op T-splitsing, grindpad omhoog  na  180 m 
 RA op T-splitsing, (Garderenseweg) fietspad langs drukke weg   na  410 m 
 RA Goudsbergweg   na  60 m 
 LA 1e bospad   na  220 m 
 LA op T-splitsing   na 200 m 
 RD Garderenseweg oversteken, LET OP!! na 30 m  
 RD kronkelig bospad over militair terrein na 50 m 
 RA zandbaan oversteken, en gelijk weer linksaf, bospad na 130 m 
 LA zandbaan, en gelijk weer rechtsaf, zandbaan na 460 m 
 RA direct na tweede bocht, smal bospad, einde militair terrein, fietspad en zandweg  
  oversteken, ga door klaphek   na 110 m 
 RA na klaphek, langs heide   na 990 m 
 RA door klaphek en direct links, zandweg langs fietspad volgen na 230 m 
 RD drukke weg (Flevoweg) oversteken bij richtingwijzer P-21022, Paleisweg, LET OP!! na 610 m  
 RD bij paddestoel P-21020 Uddelermeerweg oversteken, breed bospad  
  Einde samenloop met Veluwe Zwerfpad, begin samenloop Uddelermeerpad  na  260 m 
 LA op kruising   na   120 m 
 RA na klaphek   na  110 m 
 LA 1e bospad, ga over een bruggetje en langs een paddenpoel en een hertenweide na 150 m 
 RD grindweg, eerst over/langs een parkeerterrein na 180 m 
 RA  bospad, voor bord “groen en tuin afval” na 140 m 
 RA  (Blekemeer), asfaltweg    na 100 m 
   

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

 
 LA door de velden (weiland en/of bouwland) na  260 m 
 RA op T-splitsing, zandweg   na 460 m 
 LA  1e zandweg   na 170 m 
 RA 1e grasweg   na 500 m 
 
 VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
 
 LA asfaltweg (Uddelerveen) oversteken, zandweg, later grasweg 
  hier markeringen Uddelermeerpad met Route verlengen volgen na 290 m 
 RA op T-splitsing, (Hullenkampweg), later Harderwijkerweg oversteken na 270 m 
 RA Markveldweg, 1e weg na Harderwijkerweg na 370 m 
 LA 1e weg na bord bebouwde kom Uddel, halfverharde weg na 510 m 
 RA asfaltweg (Staverhul)   na 340 m 
 LA Elspeterweg, einde samenloop Uddelermeerpad na  230 m 
  naar bushalte Noord Riezen op de Elspeterweg in Uddel, einde etappe 
 
 ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
  
 RD Blekemeer (weg) vervolgen    na 430 m 
 LA op T-splitsing, Garderenseweg  na 460 m  
 LA bij 82 t/m 86   na 280 m 
 RA en gelijk weer linksaf, zandweg  na 120 m 
 RA op T-splitsing   na 150 m 
 LA 1e zandweg   na 180 m 
 RA 1e grasweg   na 200 m 
 ga verder bij VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN  
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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 na     60 m 
  naar bushalte De Haere op de Zwolseweg in Wenum, einde etappe 
 
  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  
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4a. WENUM →→→→ TEUGE (ca. 17 km) 

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

 
 
Deze etappe gaat voornamelijk door de IJsselvallei.  
Van oorsprong was dit een nat gebied wat ook naar voren komt in de 
naamgeving van “broek” in plaats- en streeknamen (bv. Nijbroek of 
Weteringsebroek).  
Een “broek” is een  laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend  
grondwater (kwel) of een langs een rivier of  beek gelegen  laag stuk land dat regelmatig overstroomt en 's winters vaak langere tijd 
Om het gebied toch geschikt te maken voor bewoning en landbouw zijn  een aantal afwateringskanalen gegraven, wetering genoemd. De eerste 
nog natter zou worden. Later zijn de weteringen in de vallei gegraven. 
Vanwege de hoogte verschillen in de vallei, was het meest doelmatig om de 
weteringen in noordelijke richting te graven.  Zie afbeelding hiernaast voor een 
impressie van de verschillende waterlopen in dit gebied.  
Zie voor uitgebreidere informatie: 
(voorst.nl/fileadmin/migrated/content_uploads/LOP_IJsselvallei_deel_2.pdf) 
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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),  
 dit is richting Vaassen.   na 30 m 
  
 RA 1e weg, Groeneveld, verderop de Oude Zwolseweg oversteken na  750 m 
 LA fietspad over het traject van de voormalige spoorlijn Apeldoorn – Zwolle na  350 m 
 RA 1e weg, (Poelweg)   na  550 m 
 RA op T-splitsing, Kanaweg, er zijn 4 haakse bochten na  1650 m 
 LA op T-splitsing, Ramsbrugweg, de Grift, het Apeldoorns kanaal en Kanaal Noord (weg)  
  oversteken   na  140 m 
 RD Broeklanderweg    na  300 m 
 LA 1e weg, Bellertstraat   na  250 m 
 RA 1e weg, Goorland, haakse bocht bij een doodlopende zijweg na 900 m 
 LA op T-splitsing, (Broeklanderweg), passeer het viaduct over de A50 na 2140 m 
 LA na huisnummer 57, de Gaete   na  620 m 
 RA op T-splitsing, Gatherweg   na     820 m 
 RA na brug over Grote Wetering, Avervoordseweg, samenloop met het      
 RA 1e brug en direct linksaf langs de Grote Wetering na    220 m  
 
 Met de hond of bij modder na regen, neem ROUTE MET HOND 
  
   RA voor een sloot en volg deze sloot, links een hagelkruis  
    uit 1570 met de tekst AVL.  na  100 m 
   LA over een bruggetje, volg het pad aan de rand van  
    weilanden en bouwland        na  510 m  
   LA over een bruggetje, ga langs sportvelden en een  
    sportkantine, aan het eind buigt het pad naar rechts,  
    langs een informatie bord van het Avervoorderpad  
    en komt uit op een parkeerterrein na  240 m 
   LA uitrit parkeerterrein naar Beemterweg  na  25 m 
   RA Beemterweg na  170 m 
    
   Met hond of bij modder, ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
    
   VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
    
   LA pad met veel gras door weilanden,  
   honden mogen mee mits aangelijnd. na 650 m 
   RD einde samenloop met het Avervoorderpad, ga over de brug 
    (Toevoerkanaal), graspad, later grasweg en nog later  
    grindweg, bocht naar rechts tot fietspad, beton.  na 780 m 
   LA fietspad, beton na  200 m 
   RA bij een paaltje, waarop aan de achterkant  
    een markering van de Weteringsebroekroute, 
    samenloop, volg de pijlen na   100 m 
   RA op T-splitsing na  450 m 
 Hagelkruis, dit zou vernieling LA asfaltweg, (Kraaienjagersweg) na  850 m 
  van het gewas door  RA Terwoldseweg na  150 m 
  hagel voorkomen RA  na ca. 25 m, direct na brug over de Nieuwe Wetering,  
    Drostendijk na  110 m 
 LA door een klaphek, over een grindpad, op drassige stukken een vlonder. Het pad kruist  
  de Drostendijk, asfaltweg en komt uit bij een trap naar de oprit van een viaduct over  
  de A50, einde samenloop Weteringsebroekroute na 1190 m 
 LA  Terwoldseweg   na  160 m 
 RA Drostendijk, bij bank   na  850 m 
 RA op T-splitsing, Deventerstraat  na 660 m 
 voor de volgende etappe de Deventerstraat oversteken, Wikkeweg, LET OP!!  na      180 m 
 LA op rotonde, Balustrade   na  460 m 
 RA op T-splitsing   na  80 m 
 naar bushalte Balustrade op de Waterlei in Apeldoorn, einde etappe 
 
 ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN  
 
 RD blijf op  Avervoordseweg   na 780 m 
 RA Kerkstraat   na  600 m 
  na einde bebouwde kom van de Vecht,  
 
 ga verder bij VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
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5a. TEUGE →→→→ KLARENBEEK (ca. 15,6 km) 

Teuge →→→→ Klarenbeek, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Grenspalenpad 
 
Deze etappe gaat voor een deel door het Woudhuis, een mooie beschrijving van dit gebied wordt door 
het IVN gegeven: (ivn-apeldoorn.nl/publicaties/Wandelroute%20Het%20Woudhuis.pdf) 

 
  

Een ander deel van de route gaat door de IJsselvallei, in de beschrijving van het 
“Grenspalenpad”, staat ook een stukje over dit gebied, zie: 
(brascamp.com/stougraaf/tekst%20inzending.pdf).  
Op enkele punten zijn informatieborden over het Grenspalenpad (zie de kaart).  
Hiermee kunt u een keuze maken voor het Grenspalenpad of een route over een 
asfaltweg. Het beschreven gedeelte van het Grenspalenpad is NIET toegankelijk voor 
honden, verder kan dat gedeelte van het Grenspalenpad modderig zijn na regen. 
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Start: bushalte  Balustrade op de Waterlei in Apeldoorn 
 
 ga vanaf de bushalte tegengesteld t.o.v. de rijrichting van de bus na  80 m 
    LA 1e weg, (Balustrade) na 250 m 
   RA op rotonde, Deventerstraat. loop rechts  na 460 m 
   RA Wikkeweg, 1e weg na viaduct (A50) na 250 m 
   RA Seradellaweg, grindweg  na 140 m 
   RA op T-splitsing, dit blijft Seradellaweg na 160 m 
   LA asfaltweg, Klaverweg na  450 m 
   LA op T-splitsing, Klaverweg, weg naast het spoor  na 710 m 
   RA 1e weg, asfaltweg, Woudhuizerweg, ga de spoorlijn  
    over, blijf op asfaltweg na 1600 m 
   RA op T-splitsing, (Woudhuizerweg) na  240 m 
   LA bospad bij blauw paaltje, samenloop blauwe  
    paaltjesroute  na  170 m 
   RD waar het bospad op een grindweg uit komt  na  345 m 
   LA 1e bospad na  65 m 
   RA op T-splitsing, bospad langs een sloot, verderop  
    een watermeter die de  grondwaterstand aan geeft    LA
    paaltjesroute, samenloop de Woudhuisroute,  
    groene pijlen  na 150 m 
   LA Voor een blauw paaltje  
    (Er is nog geen duidelijk pad, ga recht door het bos  
    en volg de groene pijlen, steek een grindweg over,  
    ga tussen een weiland en een vijver, later over een  
    kronkelend pad na 365 m 
    RD asfaltweg oversteken, ga langs een wetering na 540 m 
   LA 2e bospad bij groene pijl na 155 m 
   RA 1e pad, aan het eind een haakse bocht naar links na 525 m  
   RA fietspad, beton, aan het eind rechtsaf langs de  
    (Grote Wetering), over de brug. 
    Einde samenloop met de Woudhuisroute na 230 m 
   RA Heeringstraat, aan het eind brug over de  
    Grote Wetering na  750 m 
   LA Nieuw Schuilenburg, ga onder viaduct (A1) na 500 m 
   RA Zutphensestraat, ventweg na 290 m 
   LA Zutphensestraat oversteken, LET OP !!  na  60 m 
   LA Zutphensestraat (De Kar 1 en 2), ventweg na 330 m 
   RA na brug over de Grote Wetering, doodlopende weg  
    langs de Grote Wetering, verderop een smal pad na  290 m 
 
   ga naar ROUTE LANGS HET GRENSPALENPAD, 

   indien u daarvoor kiest 
  

   LA op T-splitsing, asfaltweg (De Kar) na 640 m 
   RA 1e weg, Leigraaf, kruis spoor Apeldoorn-Zutphen na 1800 m 
   LA op T-splitsing, Hooiland na  1500 m 
  Grenspaal bij de Kar LA op 1e kruising, De Dalk  na 430 m 
   RD schuin rechtdoor op kruising, Henkenburgweg,  
   zandweg met  fietspad na 1190 m 
 RA op T-splitsing (Goorweg) en gelijk weer linksaf, Hoofdweg, ga op het linker fietspad na  520 m   
 
 station Klarenbeek (Arriva) op de Hoofdweg in Klarenbeek, einde etappe 
 
 ROUTE LANGS HET GRENSPALENPAD 
  
 Hier kan het Grenspalenpad, geel/rood gekozen worden ca. 1,4 km. korter.   
 Dit deel van het Grenspalenpad kan erg drassig zijn.  
 LET OP, honden zijn niet toegestaan 
  
 RD Grote Wetering aan de rechterhand na  345 m  
 RA in de bocht van de weg, De Kar, bij huisnummer 34  na 2000 m  
 LA op kruising, Henkenburgweg, zandweg met  fietspad na 1190 m 
 RA op T-splitsing (Goorweg) en gelijk weer linksaf, Hoofdweg, ga op het linker fietspad na  520 m 
 
 station Klarenbeek (Arriva) op de Hoofdweg in Klarenbeek, einde etappe 
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6a. KLARENBEEK →→→→ LOENEN (ca. 15 km) 
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Aanlooproute vanuit het Station Klarenbeek 

 
ga vanuit het station richting Klarenbeek (Hoofdstraat) na 480 m 
RA op T-splitsing (Goorstraat) na 30 m 
LA op T-splitsing (Henkenburgstraat), hier loopt ook het Grenspalenpad Klarenbeek na 1200 m 
 
Einde van Aanlooproute 
 
Start van de route vanaf kruising Dalkweg - Henkenburgstraat 

 
LA op kruising (Dalkweg)  na  470 m 
RA op T-splitsing (Hoofdweg) na  100 m 
LA op T-splitsing (Molenweg). richting KP 31 (fietsnetwerk “Veluwe”)  na  380 m 
RA op T-splitsing (Postweg), de route loopt samen met LAW 3 (Marskramerpad),  
 straatnaam verandert in (de Doorvaart) na  730 m 
LA op T-splitsing (de Zweep), straatnaam verandert in (de Til) na  60 m 
RA op T-splitsing (de Til) na  170 m  
RA op T-splitsing (Hessenallee) na  140 m 
LA op T-splitsing (Klarenbeekseweg)  na  110 m 
RA op T-splitsing (Woudweg) na  50 m 
LAH op T/Y-splitsing (Weterschoten), bij pdstl. 23177/001.  na  370 m 
RA op T-splitsing, fietspad langs beek, hier gaat een Klompenpad linksaf na  70 m 
LA over Beekbergse beek fietspad volgen (Weterschoten), hier gaat LAW 3  
 (Marskramerpad) rechtdoor, kruis een waterstroom (de Verloren Beek) na  360 m 
LA op T-splitsing (Klarenbeekseweg) bij nr. 28 na  660 m 
RA op T-splitsing (Klarenbeekseweg), passeer zijwegen (Scherpenberg en 
 Oosterbroeksweg) na  960 m 
LA op T-splitsing (Langschoten) na  750 m 
LA op T-splitsing (Grote Braakweg) na  1220 m 
RA op T-splitsing (Voorsterweg) na  830 m 
LA Op T-splitsing (Loenensemarkweg) bij de Achterste Molen, deze weg maakt na  
 ongeveer 600 m een bocht naar rechts weg blijven volgen na  910 m 
LA op T-splitsing onverhard pad (Zilvensebroekweg) na  1760 m 
LA op T-splitsing (Loenensemarkweg) bij KP 58 (fietsnetwerk “Veluwe”, kruis vervolgens  
 het kanaal, straatnaam wordt (Broekseweg). na  910 m 
LA op T-splitsing (Eerbeeksedijk) en KP 59 (fietsnetwerk “Veluwe”, bij zijweg (Koedijk)  
 wordt de straatnaam (Horsterdijk), de route loopt een stukje samen met LAW 2  
 (Trekvogelpad) na  190 m 
RA op T-splitsing (Oordweg) na  960 m 
RAH op Y-splitsing (Zilvenseweg) na  340 m 
RA bij rotonde (Eerbeekseweg), richting Loenen/Beekbergen na  840 m 
 
Einde van de etappe bij de 2e bushalte (Bergakkerweg) 
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7a. LOENEN →→→→ HOENDERLOO (ca. 23,6 km) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Start van de route bij bushalte Bergakkerweg 

 
 vanaf bushalte richting Loenen (Eerbeekseweg) volgen na  70 m 
 LA 1e asfaltweg (Bergakkerweg) volgen. na  330 m 
 LA op T-splitsing, na bord met opschrift “Loenen”, grindweg (Imbosweg) na  270 m 
 LAH op Y-splitsing, het linker pad, grindweg blijven volgen (pad gaat bij T-splitsing naar  
  links, daarna rechtdoor, bij 2e T-splitsing links pad volgen). na  230 m 
 RA op schuine T-splitsing, asfaltweg bij bord “Loenen”. (Imbosweg) na  270 m 
 RA op T-splitsing, asfaltweg (Imbosweg) langs bord met opschrift “Loenense Beek” links na  520 m 
 LA na wildrooster, smal bospad volgen, wildrooster over na  410 m 
 

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

(www.peacreations.nl/pages/groenouwe.htm.) 
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 LA op 1e kruising, bij ANWB pdstl 24509 bospad met fietspad (Groenendaal) volgen  
  richting “Loenermark”, 2 molenstenen links, landgoed “Boshul” links, “Zilvense Heide”  
  rechts na  1400 m 
 LA op 1e kruising, bij ANWB pdstl 24508 rechts, bospad met fietspad volgen, richting  
  ”Eerbeek” na  180 m 
 LAH 1e asfaltpad bij ANWB pdstl 24520, o.a. richting “Eerbeek”, heideveld rechts, hier gaat  
  de route samen met Streekpad Veluwe(hier het zandpad volgen) na  1520 m 
 RA op 1e kruising, einde van het heideveld, voor het bord “Nationaal Park Veluwezoom”,  
  bospad volgen langs aanduiding moutainbikeroute, heideveld rechts, afrastering links. na  1750 m 
 

Rechts 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 

 
 RA op schuine T-splitsing, grindweg volgen langs bord met opschrift “Loenermark”. na  410 m 
 LA 1e pad over heideveld volgen, meteen na aanduiding moutainbikeroute en een paaltje  
  met hoefijzer rechts, de zwarte paaltjes route (kronkelig) volgen na  440 m 
 RA op T-splitsing, bospad volgen, zitbank aan linkerkant en later met bocht naar links en  
  rechts na  200 m 
 LA op 1e schuine kruising, na een zwart paaltje rechts breed bospad volgen, pad met  
  zwarte paaltje volgen na  300 m 
 RA 1e bospad/grindpad (Groenendaal) volgen voor het hek met bord “Loenermark”,  
  afrastering links, zijpaden aan rechterkant negeren   na  1370 m 
 RA op T-splitsing, asfaltweg volgen, bij wildrooster aan linkerkant na  370 m 
 
Tussentijdse Aanvang/Beëindiging 10 km 
 

LA, na 550 m. komt u in “Groenendaal”. U gaat links, na 200 m is een bushalte.  

 
 LAH op Y-splitsing, asfaltweg verlaten, een zandpad volgen, moutainbikeroute na  960 m 
 LA 1e bospad volgen, voor paaltje ruiterpad, langs bord “Ramenberg” van  
  “Natuurmonumenten” na  580 m 
 LA na hek, richting solitaire boom en vervolgen onder de Hoogspanningsleiding na  500 m 
 RA bij schuur over een bospad met aan weerszijden lage paaltjes na  130 m 
 LA asfaltweg (Groenendaalseweg) volgen. na  900 m 
 RA Rijksweg A1 onderdoor lopen, fietsroute (Lebretshoeveweg) volgen naar KP 86  
  (fietsnetwerk “Veluwe”)  na  400 m 
 
Tussentijdse Aanvang/beëindiging is hier mogelijk. Na 13,7  km. 
 

RD, na ongeveer 200 m. komt u in “Groenendaal”.  

 
 RA Bospad (Lebretshoeveweg) tot KP 85 (fietsnetwerk “Veluwe”)  na  1410 m 
 LA op kruising, asfaltpad/rijwielpad (Oude Arnhemseweg)  volgen langs picknickbank en  
  later met bocht naar rechts, route loopt weer samen met Streekpad Veluwe na  710 m 
 LA 1e bospad, hek door langs bord met opschrift “Ugchelen Hoenderloo” van  
  “Staatsbosbeheer”. U loopt langs een gedenkmonument (zerk) en schuur (Varenna). na  150 m 
 LA T-splitsing, pad volgen en alle zijpaden negeren  na  270 m 
 RA T-splitsing bij hekwerk, groene route (Varenna) volgen, hier loopt ook het Veluwe  
  Zwerfpad na 50 m 
 LA bij T-splitsing, Veluwe Zerfpad) gaat hier rechtdoor na  260 m 
 LA T-splitsing (breed pad), direct links en geel en groene route volgen na  1170 m 
 LA T-splitsing (links staat een paaltje met aan de achterkant een groen teken) na  100 m 
 LAH Y-splitsing (links staat een paaltje met aan de achterkant een groen teken) na  200 m 
 RAH Y-splitsing (links staat een paaltje met aan de achterkant een groen teken) na  100 m 
 RA T-splitsing (links staat een paaltje met aan de achterkant een groen teken) na  380 m 
 LA kruising, bij een bank na  420 m 
 RA T-splitsing, vlak voor slagboom en asfaltweg (Woeste Hoefweg) na 200 m 
 LA T-splitsing voor recreatiepark, groene route gaat rechts, langs heide, zijwegen negeren na 470 m 
 RA bij hek naar Vakantiepark Hoenderloo over heide, langs afrastering na  440 m 
 LA asfaltweg (Krimweg) volgen tot aan de bushalte Hoenderloo Centrum na  2710 m 
  
Einde van de etappe bij de laatste bushalte op de Krimweg (Centrum) 
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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 
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6b. LOENEN →→→→ KLARENBEEK  (ca. 15 km) 
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Start van de route vanaf Bushalte Bergakkerweg 

 
 loop richting Eerbeek/Arnhem (Eerbeekseweg) naar rotonde na  840 m 
  
 LA aan de linkerkant van de rotonde zandweg (Zilvenseweg) na  340 m 
 LAH op Y-splitsing (Oordweg) na  960 m 
 LA op T-splitsing (Horsterdijk), deze gaat bij zij weg (Koeweg) over in de (Eerbeeksedijk),  
  de route loopt samen met LAW 2 (Trekvogelpad). na  190 m 
 RA op T-splitsing (Broekseweg) bij KP 59 (fietsnetwerk “Veluwe”), vervolg de weg, kruis  
  het kanaal,  
  hier verandert de straatnaam (Loenensemarkweg) na  910 m 
 RA op T-splitsing naar onverharde weg (Zilvensebroekweg) bij KP 58 (fietsnetwerk  
  “Veluwe”) na  1760m 
RA op T-spiltsing (Loenensemarkweg) na  910 m 
RA op T-splitsing (Voorsterweg) bij de Achterste Molen na  830 m 
LA op T-splitsing (Grote Braakweg) na  1220 m 
RA op T-splitsing (Langschoten) na  750 m 
RA op T-splitsing (Klarenbeekseweg), passeer zijwegen (Oosterbroeksweg en  
 Scherpenberg) na  960 m 
LA op T-splitsing (Klarenbeekseweg 67 t/m 73), straatnaam (Klarenbeekseweg) gaat ook  
 rechtdoor na  660 m 
RA op T/Y-splitsing (Weterschoten) bij nr. 28, kruis een waterstroom (de Verloren Beek). na  360 m 
RA over Beekbergse beek, hier loopt LAW 3 (Marskramerpad) en een Klompenpad na  70 m 
LAH op T/Y-splitsing (Weterschoten), LAW volgen. Klompenpad gaat hier rechtdoor na  370 m 
RAH op Y-splitsing (Woudweg) bij pdstl. 23177/001.  na  50 m 
LA op T-splitsing (Klarenbeekseweg) na  110m 
RA op T-splitsing (Hessenallee)  na  140 m 
LA op T-splitsing (de Til) na  170 m 
LA op T-splitsing (de Til), straatnaam gaat over in (de Zweep) na  60 m  
RA op T-splitsing (de Doorvaart), straatnaam gaat over in (Postweg) na  730 m 
LA op T-splitsing (Molenweg), richting KP 68 (fietsnetwerk “Veluwe”, LAW 3  
 (Marskramerpad) gaat hier rechtdoor na  380 m 

 RA op T-splitsing (Hoofdstraat)  na  100 m 
 LA op T-splitsing (Dalkweg) na  470 m 
 
 Einde van de Etappe bij kruispunt Dalkweg en Henkenburgweg 
 

Uitlooproute naar het Station Klarenbeek 

 
RA op kruising (Henkenburgweg), hier loopt ook het Grenspalenpad Klarenbeek en een  
  klompenpad na 1200 m 
RA op T-splitsing (Goorstraat) na 30 m 
LA op T-splitsing (Hoofdstraat) richting station Klarenbeek na 480 m 
 
 Einde van de Uitlooproute 
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5b. KLARENBEEK →→→→ TEUGE (ca. 15,6 km) 

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

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

  
   Woldhuis  Pad langs  

    Grote wetering  
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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   
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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 
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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 
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2b. UDDEL →→→→ NIEUW MILLIGEN (ca. 12,9 km) 

 
UDDEL →→→→ NIEUW MILLIGEN, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Met de hond, Droge Voeten 

 

 
   
   enclave in het midden van de Veluwe, hierin ligt o.a. 
    ook het dorp Uddel. Dit gebied levert veel water voor  
   de van oorsprong natuurlijke beek die door het midden 
    (laag gelegen deel) van de Veluwe loopt. De beek heeft 
    verschillende namen afhankelijk van de plek waar hij  
   loopt: Staverdense - , Leuvenumse -, Hierdense Beek. 
 
 
  

    Bovenloop van de Staverdense Beek,  
    Links natuurlijk,  rechts gekanaliseerd. 
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Start: bushalte Noord Riezen op de Elspeterweg in Uddel 
 
 ga in de rijrichting van de bus uit Harderwijk (uit Apeldoorn andersom) samenloop  
 Uddelermeerpad , markeringen met Route verlengen volgen na      230 m 
 RA Staverhul   na      340 m 
 LA Noord Riezenweg, halfverharde weg  na      510 m 
 RA Markveldweg   na      370 m 
 LA  op T-splitsing, Hullenkampweg, later Harderwijkerweg oversteken na      270 m 
 LA 1e zandweg na Harderwijkerweg, aan het eind kruis asfaltweg (Uddelerveen)  na      290 m 
 

 Met de hond of bij modder na regen, neem ROUTE MET HOND 
 
 RA grasweg, hier markeringen zonder Route verlengen volgen na      500 m 
 LA 1e zandweg   na      170 m 
 RA op T-splitsing, zandweg   na      460 m 
 LA door de velden (weiland en/of bouwland) na      260 m 
 RA  (Blekemeer), asfaltweg   na      100 m 
  
 VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
 
 LA bospad, honden aan de lijn   na      140 m 
 LA grindweg door/langs camping, later over parkeerterrein na      180 m  
 RD bospad langs hertenweide en paddenpoel na      150 m 
 RA op kruising, bospad langs afrastering na      110 m 
 LA bospad na klaphek   na      120 m 
 RA op T-splitsing, breed bospad   na      260 m 
 RD bij paddenstoel P-21020 Uddelermeerweg oversteken, Paleisweg, asfaltweg    
  Einde samenloop met Uddelermeerpad, begin samenloop Veluwe Zwerfpad na      610 m 
 RD drukke weg (Flevoweg) oversteken bij richtingwijzer P-21022, zandweg LET OP!! na      230 m  
 RA door klaphek en direct links, pad langs heide na      990 m 
 LA door klaphek, zandweg en fietspad oversteken, bospad door militair terrein na      110 m 
 LA  zandbaan door militair terrein, bocht naar rechts volgen na      460 m 
 LA  en direct rechtsaf, bospad   na      140 m 
 RA zandbaan oversteken en gelijk weer linksaf, bospad na        50 m 
  RD Garderenseweg oversteken LET OP!! na        30 m 
 RAH bospad langs afrastering   na      200 m 
 RA  1e bospad   na      220 m 
 RA op asfaltweg (Goudsbergweg)  na        60 m 
 LA op T-splitsing, (Garderenseweg) fietspad langs drukke weg   na      410 m  
 LA langs bord ‘t Sol van Het Geldersch Landschap, grindweg naar beneden na      180 m 
 RA in de voormalige zandafgraving  na      310 m 
 RAH grindpad omhoog   na      140 m 
 RA op T-splitsing, bankje   na      120 m 
 RA op T-splitsing   na      120 m 
 RD op heuveltje met bank van veldkeien met overkapping, een smal pad wat omlaag  
  kronkelt. Dit is de Goudsberg, rechts fraai uitzicht op de molen van Garderen na      170 m  
 LA op T-splitsing en direct rechtsaf  na      160 m 
 RA op T-splitsing na slagboom en bord ‘t Sol van Het Geldersch Landschap,  
  (Goudsbergweg), asfaltweg    na      180 m 
 RD Garderense molenweg oversteken, Einderweg. Verderop achter open veld een koepel,  
  Turfweg oversteken, na antennes rechts achter afrastering, voorrangsweg oversteken na    1000 m 
 RAH Kampweg, zandweg/grindweg later asfaltweg, rechts wordt een afrastering 
  militair terrein zichtbaar   na    1420 m 
 RA waar de asfaltweg een bocht naar links maakt, pad langs de afrastering  na      670 m 
 RA op T-splitsing (Meervelderweg) loop over fietspad naar een rotonde na      500 m 
   naar bushalte Kruispunt op de Amersfoortseweg (N344) in Nieuw Milligen, 
 
   einde etappe 
 
 ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
 
 LA 1e weg, zandweg   na      170 m 
 RA 1e zandweg   na      150 m 
 LA 1e zandweg   na      120 m 
 RA en gelijk weer linksaf, asfaltweg  na      280 m 
 RA op T-splitsing, (Garderenseweg)  na      460 m 
 RA Blekemeer (weg)   na      540 m 
  
 ga verder bij VERVOLG NA ROUTE MET HOND, DROGE VOETEN 
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1b. NIEUW MILLIGEN →→→→ HOENDERLOO (ca. 22,8 km) 

 
 

   
NIEUW MILLIGEN →→→→ HOENDERLOO, Blauw: Rond Apeldoorn; Rood: Broedseizoen 

 
Start, Bushalte bij Restaurant Buds 
  
N344 (Amersfoortseweg) oversteken, richting Kootwijk (Kootwijkerweg), negeer zijweg  na  560 m 
 
RA paaltje wandelroute (oranje), bospad bij bord “Veluwe Kootwijk”, zijwegen negeren na  470 m 
LA op T-splitsing, negeer alle zijpaden tot aan kruising aan bosrand en picknickbank aan  
  rechterkant, hier doorlopen over heide na  560 m 
RA op T-splitsing voor heuvelrugje, smal pad, alle zijwegen negeren na  480 m 
LA kruising met paaltjes nadat pad een bocht naar rechts maakt, verlaat wandelroute  na  590 m 
RA op kruising hier loopt de route weer samen met de wandelroute na  180 m 
LA op 4-sprong, voor u ligt een graszodenkwekerij, loop verder langs het hekwerk na  540 m 
LAH op Y-splitsing; volg pad met heide aan linker zijde, tevens Streekpad Veluwe, negeer  
  alle zijpaden na  500 m 
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RAH op Y-splitsing, blijf op breed pad na  600 m 
LA op kruising van graspaden na  1300 m 
LA bij ecoduct, voor poeltje langs de bosrand tot vlak bij de A1 na  270 m 
LA breed vaag pad, na  480 m 
RA op T-splitsing met breed bospad na  50 m 
RA bij klinkerweg richting A1, onder A1 door, tot spoorlijn, route loopt hier samen met  
  Streekpad Veluwe en wandelroute  na  340 m 
LA bij paaltje Streekpad Veluwe, links langs spoorlijn na  200 m 
LAH bij paaltje Streekpad Veluwe, wat van de spporlijn af, maar later spoorlijn oversteken na  410 m 
LA onduidelijk pad met grensstenen van de NS, blijf evenwijdig aan de spoorlijn lopen na  1350 m 
RA pad voor bomenrij langs de doorgaande weg (Nieuw Millingenseweg), loop over het  
  zand langs een vrijstaande denneboom en over zandheuvel na  170 m 
RA voor afrastering, volg ruiterpad na  100 m 
LA op kruising na links afbuigen van afrastering. Loop richting gebouw en klaphek door na  90 m 
 

Rustplaats, Restaurant Kootwijkerduin. Afgelegd vanaf vorige start 9,2 km 

 
RD asfaltweg (Nieuw Milligenseweg), langs bord “Veluwe Kootwijk Staatsbosbeheer”;  
  graspad volgen na  390 m 
RAH op Y-splitsing van ruiterpaden, na  350 m 
RAH op Y-splitsing met smal pad, meteen na ruiterpadpaaltje aan linkerkant na  120 m 
LA op T-splitsing na  130 m 
RA op T-splitsing na  350 m 
LA op T-splitsing na  30 m 
RA op splitsing fietspad (Radioweg), kruisingen met wandelroute en LAW 3  
  (Marskramerpad), langs ingang van restant van voormalig elektrisch krachtstation na  2100 m 
RD bij geasfalteerd fietspad (Kootwijkerpaadje) en pdstl. 21456/001 na  150 m 
LA bospad op en dit volgen tot parkeerplaats na  930 m 

U kunt 150 meter doorlopen, uitzicht naar het hoofdzendgebouw (Kathedraal) Radio Kootwijk. 

LA langs parkeerplaats na  60 m 
RA langs parkeerplaats en gebouwen naar de verharde weg (Radioweg) na  130 m 
RA verharde weg (Radioweg) na  30 m 
LA op T-splitsing (Gerritsflesweg) hier loopt de route weer samen met Streekpad Veluwe na  150 m 
LA bij bospad met bord “Staatsbosbeheer Veluwe Radio Kootwijk” na  320 m 
LA op T-splitsing en meteen op zandveldje, langs heuveltje in richting van heuvel en  
  boom met markering, heuvel op lopen na  70 m 
LA boven op heuvel, (Turfberg), met bank en uitzicht over de Hoog Buurlose heide;  
  pad naar beneden en bocht naar rechts na  210 m 
 
Gedurende 15 maart  t/m 15 juli ga naar BROEDSEIZOEN 
 
RA zandweg (Burelhul) oversteken (bij paal met rode pijl rechtsaf over ruiterpad) na  160 m 
LA pad bord “Veluwe Vrij wandelen wegen en paden Staatsbosbeheer” langs hek na  150 m 
LA pad langs hekwerk volgen na  660 m 
RA  op weg (Burelhul), samen met Streekpad Veluwe en LAW 3 (Marskramerspad) na  850 m 
LA fietspad volgen na  120 m 
 
VERVOLG NA BROEDSEIZOEN 

 
RA fietspad volgen na  790 m 
RAH kruising met ruiter- menpad, volg dit pad langs het hekwerk langs het schietterrein na  440 m 
LA volg dit pad langs het hekwerk langs het schietterrein na  3790 m 
RD asfaltweg (Apeldoornseweg), oversteken   na   10 m 
LA asfaltweg, (Apeldoornseweg) na  80 m 
RA T-splitsing (Harskampweg), samen met Streekpad Veluwe / LAW 3 (Marskramerspad) na  550 m 
RA op T-splitsing (Apeldoornseweg), volg fietspad naar Hoenderloo na  310 m 
LA 2e weg (Krimweg), doorlopen tot bushalte na  120 m 
 
Eindpunt, Bushalte Hoenderloo Centrum 

 
BROEDSEIZOEN 

 
LA zandweg (Burelhul) na  350 m 
RA kruising (Burelhul) asfaltweg na SSB complex tevens Streekpad Veluwe / LAW 3  
  (Marskramerspad) na 860 m 
LA zandpad na 250 m 
RA fietspad komt samen met originele route na 800 m 
 
Ga verder bij VERVOLG NA BROEDSEIZOEN 


