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Fietsroute vanaf Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel, Van Golsteinlaan 20 in Ugchelen 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

C – ri. 50 – 93 – 94 – 91 – 52 – 51 – 93 – 92 – ri. 07 – 43 – C 

 

Lieren-Oosterhuizen 

26 km 

Je maakt op deze route kennis met de fraaie landelijke omgeving rond Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen. De oorspronkelijke agrarische nederzettingen hebben wel ingeboet op hun 
kleinschalige charme maar de directe omgeving van de huidige uitgedijde dorpen en buurtschappen 
heeft nog steeds alleszins landelijke allure. Het oostelijk deel van de route loopt langs de overgang 
van hogere en drogere gronden van de Veluwe naar de lager gelegen en nattere IJsselvallei. 
Streeknamen als Het Oude Veen spreken voor zich. 

Routekaart en knooppuntenreeks 

De Cantharel 
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 Volg vanaf De Cantharel (fietsenstalling of Buitenhuisje) de bordjes richting fietsknooppunt 50.  
 

(50) Bij het ANWB-verkeersbord, op de hoek G.P. Duuringlaan / 
Engelanderholt, niet verder richting knp 50 maar rechtsaf 

richting Beekbergen.  

Na ongeveer 1,4 km direct na het bordje Riant linksaf, 
Bruggelerweg en vervolg richting knp 93. 
 

 Vanaf Riant rijd je hier door de buurtschap Engeland. Bij een aantal wegen zie je 'Engeland' in de naam terug, 
bijvoorbeeld Engelanderholt. In het jaar 801 komt de naam Engeland al voor en betekent dan 'vochtig weiland'. 
Ooit heeft smeltwater van sneeuw en ijs hier een groot, diep dal uitgesleten dat later deels werd opgevuld met 
dekzanden. De Oude Beek stroomt vanhier in oostelijke richting naar het IJsseldal.  
Vanaf de middeleeuwen werden de akkers op de mineraalarme dekzandgronden vruchtbaar gemaakt door er 
heideplaggen of bosstrooisel gemengd met schapenmest op te brengen. Deze akkers worden enken of essen 
genoemd. De vroegere agrarische bestemming is nu grotendeels veranderd in landelijke bewoning, door 
opvallend veel paardenliefhebbers... 
 

 Hier voor je liggen gebouwen en terrein van de Stichting Het Hoogeland. Al meer 
dan een eeuw biedt Het Hoogeland onderdak aan dak- en thuislozen. De stichting 
is in grote mate zelfvoorzienend, waarbij de bewoners zelf de boerderij, de kassen 
en de tuinen onderhouden. In het jaar 2000 zijn er de modeltuinen, ontworpen door 
gerenommeerde tuinarchitecten, bijgekomen. Het resultaat is een sfeervolle 
omgeving in een unieke combinatie van zorg en tuinderij. Naast het oude 
hoofdgebouw staat de 100-jarig jubileumpomp in de schaduw van een prachtige 
oude beuk. 
 

93 De naam Lieren wordt in 1225 voor het eerst genoemd. Het heet dan Lidere en betekent zoveel als 'zandige 
heuvelrug' (een dekzandrug dus). Prima droge plaats om een nederzetting te bouwen. 
 

  

94 Het Apeldoorns kanaal met een lengte van 50 km vormt een waterverbinding 
tussen Dieren en Hattem.  Het kanaal is in de 19de eeuw gegraven, onder 
het bewind van Koning Willem I, voor transport over water. Doordat de 
spoorwegen zich ontwikkelden, verloor het kanaal al gauw haar functie voor 
het scheepsverkeer en werd gesloten in 1962 voor het deel Apeldoorn-
Hattem en in 1972 voor het deel Dieren en Apeldoorn. Uit het oogpunt van 
cultuurhistorie wordt het kanaal nu gewaardeerd als monument en zijn er 
initiatieven om het kanaal meer recreatief te benutten.  
Langs het fietspad, met zijn fraaie oude Amerikaanse eiken, staat kort na de 
brug rechts een informatiebord. Verderop, in de bocht naar links, staat een 
miniatuur van de vroegere ophaalbrug aldaar. 
 

 Om de waterstand van het kanaal op peil te houden wordt het gevoed door meerdere, rond 1870 gegraven 
sprengenbeken vanuit het Veluwenmassief. Even verder kan je aan de overkant de uitmonding zien van de 
Veldhuizerspreng.  
Op dit punt heeft Waterwinbedrijf Vitens sinds 2014 een pompinstallatie in gebruik gesteld om in de 
winterperiode bij voldoende hoog peil in het kanaal water terug te pompen naar het waterwingebied. Het 
grondwaterniveau aldaar blijft zo beter op peil. Op het informatiebord van Vitens vind je meer uitleg. 
 

52  

 De Veldhuizerspreng is een van de sprengen die in de periode 1869-72 zijn gegraven 
ten behoeve van watervoorziening van het Apeldoorns kanaal. De spreng ligt diep onder 
het maaiveld en is bijzonder waterrijk. Stuwen zorgen voor goede regulering van de 
waterafvoer. Aan de oranje-rode kleur zie je dat het water rijk is aan ijzer. De sprengkop 
ligt hier in het bos rechts van het fietspad, waar de route direct vóór de spoorbaan 
rechtsaf gaat. Omdat het waterpeil in het kanaal nog steeds onvoldoende was werd in 
de jaren 1876-79 de spreng stroomopwaarts verlengd ver aan de andere zijde van de 
Loenenseweg, en heet daar Vrijenbergerspreng. Het totale hoogteverschil van de verste 
sprengkop naar kanaal is ruim 15 m en wordt overbrugd door een zestal watervallen, 
waaronder de bekende Grote Loenense waterval. 
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Deze route wordt regelmatig gecontroleerd. Kom je veranderingen in of onjuistheden op de route tegen, laat het ons 
weten via routes@ivn-apeldoorn.nl 
 
(IVN routenr: F-UGC-09, versie: 2023-04) 

 
Disclaimer: IVN aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook 
ondervonden door gebruik te maken van deze route.  
aan de rechterkant  

 

51  

 Halte Immenbergweg is een nu toeristische halte aan de voormalige Lokaalspoorweg Willem III van Hattem via 
Apeldoorn naar Dieren. Tot 1961 liep er een smalspoor vanaf de voormalige kalkzandsteenfabriek Alba aan het 
Apeldoorns kanaal over de huidige Albaweg naar naar een los- en laadplaats hier aan de lokaalspoorlijn. Kalk 
werd aangevoerd en stenen afgevoerd van en naar station Apeldoorn.  

93  

 Hier in Lieren, bevindt zich station Beekbergen uit 1888, een stopplaats voor de toeristische stoomtrein tussen 
Apeldoorn en Dieren die 's zomers en in vakantieperioden door de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) 
wordt geëxploiteerd. Neem eens een kijkje bij het oude rollend materieel. 
 

92 Beekbergen is een erg oude plaats. Er zijn in de buurt zijn op diverse 
plekken sporen aangetroffen uit de ijzer- en bronstijd en zelfs uit de 
nieuwe steentijd (vanaf 2500 v.C.) 
 
De kerk is oorspronkelijk gebouwd in de 13e eeuw. Uit opgravingen bleek 
dat hij toen 8 bij 12 meter groot was. Pas in 1867 heeft de kerk zijn 
huidige vorm gekregen. Aan de verschillende soorten stenen van de toren 
kun je zien dat er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaats gevonden. In 
1841 werd de oorspronkelijke toren verwoest door blikseminslag en 
daarna in een totaal andere vorm herbouwd. 
 

 Rij verder richting knp 07. 
 

(07) Ga direct na routebordje '07’ niet linksaf maar rechtdoor. Na 
ongeveer 600 m bij een wegwijzer en bordje Bruggelen linksaf de 
grindweg op. Deze heeft even verder een naastliggend fietspad 
en gaat naar knp 43. 

 Aan de rechterkant van het fietspad, na het tweede zijpad, kun je door de bomen een paar grafheuvels zien die 
stammen uit de Bronstijd, 2000 - 800 v.C. Een duidelijk kenmerk van vroege bewoning van deze streek. 
 

43 (Aan Hoenderlosewegzijde) Rechtsaf richting knp 42 en Otterloseweg oversteken. 
 

43 (Aan Otterlosewegzijde) Rechtsaf en over de ventweg terug naar De Cantharel. 
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