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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoenderloo - Radio Kootwijk - Nieuw Milligen
Nieuw Milligen – Uddel
Uddel – Wiessel – Wenum
Wenum – Teuge
Teuge - Klarenbeek
Klarenbeek – Loenen
Loenen – Hoenderloo

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

22,8 km
12,9 km
16,4 km
17 km
15,6 km
15 km
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
Bus
P
Kop en schotel

de detail kaarten:
Bushalte
Parkeerplaats
Horeca

Afkortingen gebruikt in de beschrijving:
RA
RechtsAf
LA
RAH
Rechts AanHouden
LAH

Trein
i

Treinstation
Informatiebord

LinksAf
Links AanHouden

RD

RechtDoor

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

Hoenderloo
Nieuw Milligen
Uddelermeer

Hoenderloo Centrum Krimweg
Kruispunt
Amersfoortseweg
Café Uddelermeer
Garderenseweg

Uddel

Markveldweg

Elspeterweg

Noord Riezen

Elspeterweg

Lijn

Freq. Opmerking

108
102
104
112/102
104
112/102
104
112/102
202
5
15
Trein
506/508
43

1
1à2
1
1
1
1
1
1
2à4
2à4
1
2
1
2

Wenum
De Haere
Zwolseweg
Teuge/Apeldoorn Balustrade
Waterlei
Drostendijk
Deventerstraat
Klarenbeek
station (Arriva)
Hoofdweg
station
Hoofdweg
Loenen
Bergakkerweg of
Eerbeekseweg
Harderwijkerweg
Woeste Hoeve
Woeste Hoeve
Oude Arnhemseweg 191/91
1
Schalterdalweg
Arnhemseweg
91
2
Kolibrie is een bus waarvoor een uur van tevoren gereserveerd moet worden via
https://reserveren.syntus.nl/booking/orientation

niet op za/zo
op zo als Kolibrie
niet op za/zo
op zo als Kolibrie
niet op za/zo
op zo als Kolibrie

op za/zo als Kolibrie
buurtbus ma t/m za

Kolibrie
ca. 2,5 km extra lopen
088-0331360 of

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

Grenspalenpad

Klarenbeeksepad

Avervoorderpad

Weteringsebroekroute Loenense Enkenpad

Toegang met hond aangelijnd

Plaggenstekerspad

LAW

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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