Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn - alternatief 2021

 route 4E ± 14 km

Het Leesten: Ugchelse Bosch en Hoog Buurlose Heide
De route kan zowel digitaal als via deze
routebeschrijving met kaartje worden
gevolgd. De route wordt geregeld gecontroleerd en waar nodig aangepast. De
route is oorspronkelijk van het IVN, maar
voor ons op een aantal punten aangepast.
De routebeschrijving en de digitale versie
(gpx-bestand) zijn te vinden op onze website en daarvan te downloaden.

Stichting Internationale
Vierdaagse Apeldoorn
Irma Woudenberg-Hulleman, secretaris
telefoon +31 (0)6 5700 2085
secretaris@4daagseapeldoorn.nl
www.4daagseapeldoorn.nl

Start-/Eindpunt
Transferium ’t Leesten, Hoenderloseweg 191
in Ugchelen.
Openbaar Vervoer
Vanaf trein- en busstation Apeldoorn.
- Bus 108 richting Station Ede-Wageningen.
De haltes liggen ongeveer 5 minuten lopen
van het start-/eindpunt.
Voor meer informatie over routes en tijden:
9292.nl of www.rrreis.nl.
Parkeren (gratis)
Parkeerterrein bij het Transferium ‘t Leesten,
Hoenderloseweg 191 in Ugchelen.
Fietsenstalling bij het Bospaviljoen.
Andere wandelmogelijkheden
Voor meer wandelingen in en rond
Apeldoorn verwijzen we je naar de website
www.wandeleninapeldoorn.nl
voor zowel gemarkeerde als digitale wandelmogelijkheden.

Horeca
A Bospaviljoen en Brasserie ‘t Leesten
Hoenderloseweg 191, 7339 GG Ugchelen,
055 533 7241, info@hetleesten.nl,
www.hetleesten.nl.
B Hotel Apeldoorn - de Cantharel
Ook voor compleet verzorgde arrangementen,
u hoeft enkel nog te genieten.
Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn,
055 541 4455, cantharel@valk.com,
www.vandervalkapeldoorn.nl.
In Bospalviljoen ‘t Leesten is ook gevestigd het
Informatiecentrum ‘t Leesten,
055 303 5255, www.staatsbosbeheer.nl,
informatiecentrumleesten@staatsbosbeheer.nl.
Corona-maatregelen
De door de overheid afgekondigde maatregelen gelden ook tijdens deze wandeling.
Totdat de overheid anders besluit, dienen alle
wandelaars de regels ten aanzien van elkaars
veiligheid te respecteren. Houd minimaal 1,5
meter afstand van andere. Deze regel geldt
ook op alle wegen en paden tijdens de wandeltocht. Vermijd drukke plaatsen. En heb je
corona gerelateerde klachten, ga dan in elk
geval huiswaarts. Zo geef je corona geen
kans. De website van het RIVM informeert je
over de laatste ontwikkelingen.
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Over de route
De route voert je naar de andere zijde van de
Otterloseweg. Door de paden en de lanen
van het Ugchelse Bos naar de Hoog Buurlose
heide. Na het wijdse uitzicht over de heide
terug door het Van der Huchtbos. Je steekt
weer de Otterloseweg over en loopt langs de
Koppelsprengen terug naar het startpunt bij
het Transferium ‘t Leesten.
In het bosgebied op deze route komt betrekkelijk veel wild voor, het wilde zwijn, de ree
en het hert zijn vaak zelfs midden op de
dag te zien. Let vooral bij regenachtig weer
maar eens op de vele wildsporen die je op
de zandwegen kunt vinden. Voor wie er oog
voor heeft is er veel flora en fauna op en
langs de route te vinden.

Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is ruim 14 km. De route gaat
grotendeels over onverharde paden. In deze
route zitten een aantal hoogteverschillen.
Een klein beetje klimmen hoort er bij op de
Veluwe. Dat maakt deze route uitdagender
en iets pittiger.
Honden kunnen aangelijnd mee op de route.
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Denk aan de volgende punten:
• In de beschrijving betekent een tussen haakjes gezette straatnaam dat ter plekke het straatnaambordje niet te zien is.
• Lees deze beschrijving goed en onthoud tijdens de wandeling
de routenummering.
• Als een hulpmiddel tijdens de wandeling zijn de dikkere routenummers op de plattegrond aangegeven.
Route ±14 km
Start: Transferium ’t Leesten, Hoenderloseweg 191 in Ugchelen.
01.	Vanaf Startpunt, parkeerplaats Transferium ‘t Leesten verlaten via
uitrit. Steek fietspad over en volg parallel lopende bospad links
van weg. Bij kruisend asfaltpad linksaf, fietspad.

• Honden kunnen aangelijnd mee.
• Je wandelt op eigen risico.
• Zorg voor eten en drinken onderweg. Op de route zijn niet veel
horeca-gelegenheden te vinden.
• Print je de route uit op een inkjet-printer? Stop dan de route in
een plastic mapje of seal de route in tegen vocht.
• De Vierdaagse Apeldoorn wenst je veel fijne wandel-kilometers.
15.	Pad langs het verlengde van akkerrandwal (links) en een oude
zandafgraving (rechts) volgen tot einde. Op brede zandweg
linksaf.
16.	Weg buigt na het wildrooster naar rechts. Kort daarna linksaf, een
smal pad in.

02.	Dubbele verkeersweg (Otterloseweg) oversteken en rechtsaf
ventweg op. Na ongeveer 75 m linksaf, over wildrooster en langs
afsluitboom ‘Landgoed De Kooiberg’.

17.	Na de afsluitboom op de asfaltweg (Van Golsteinlaaan) rechtsaf.
Je ziet links Hotel De Cantharel met horeca.

03.	Bij tweede pad linksaf. Stijgend pad blijven volgen; op driesprong
rechtsaf.

18.	Otterloseweg oversteken naar (verlengde van) Van Golsteinlaan. Bij
derde bospad rechtsaf.

04.	Op kruising direct vóór betonnen fietspad rechtsaf. Op volgende
kruising rechtdoor, ‘R.D. Bécude pad’.

19.	Weg met fietspaden oversteken en rechtdoor. Bij einde pad
linksaf en daarna bij de beek rechtsaf.

05.	Op volgende kruising linksaf. Op kruising met betonnen fietspad
rechtdoor.

20.	Volg dit pad dat bocht naar rechts maakt, met de beek (Koppelsprengen) steeds aan linkerkant.

06.	Eerste pad linksaf, fietspad oversteken en rechtdoor. Op kruising
van paden rechtdoor.

21.	Na vlonderpad bij tweede bruggetje schuin naar rechts en
omhoog, langs houten afrastering.

07.	Bij einde pad linksaf (Oude Barneveldseweg). Blijf brede beukenlaan geruime tijd volgen tot aan heide. Op 3-sprong hier rechtsaf.

22.	Na informatiebord rechtdoor; passeer houten ‘voetgangerssluisje’.

08.	Bij Willem Wensinkbank (met fraai uitzicht) aangekomen naar links
dalende pad door heide vervolgen. Op splitsing rechts aanhouden.
09.	Op 4-sprong bij bosrand en bank rechtdoor, steile helling op en
af. Eerste pad rechtsaf en op kruising rechtsaf.
10.	Bij einde linksaf. Pad aldoor blijven volgen tot kruising (Oude
Barneveldseweg), hier rechtdoor.
11.	Na de laaggelegen ‘slenk’ eerste pad rechtsaf. Op 4-sprong
linksaf.
12.	Fietspad oversteken en direct rechtsaf over zandpad. Bij eerste
pad (bordje Opengesteld) linksaf. Pad daalt en buigt naar links (bij
NTKC natuurcamping rechts).

23.	Op de (grind)weg met fietspad rechtsaf. Na bankje, op eerste
zijpad linksaf.
24.	Bij einde pad op 4-sprong (na boom) rechtsaf. Breed, dalend en
naar links buigend pad.
25.	Bij eerste zijpad rechtsaf en blijf rechts aanhouden. Op 4-sprong
linksaf.
26.	Op volgende 4-sprong rechtsaf en na klaphek rechtdoor, richting
parkeerplaats.
27.	Links is het Bospaviljoen ’t Leesten met horeca en informatiecentrum.
28.	Wandeling vervolgen naar parkeerplaats Transferium ’t Leesten.
Einde wandeling, je hebt ± 14,5 km afgelegd.

13.	Op splitsing links aanhouden (lager gelegen pad). Na afsluitboom,
op kruising met brede zandweg rechtsaf en bij volgende kruising
linksaf.
14.	Op kruising rechtsaf. Op volgende kruising weer rechtsaf. Weg
langs akkerrandwal volgen en na afsluitboom kruising met brede
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zandweg recht oversteken.

Vrijwaring
De Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn aanvaardt op generlei
wijze aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ondervonden
door gebruik te maken van deze route.
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➌ Hoog Buurlose Heide
De route voert langs de golvende Hoog Buurlose Heide met prachtige vergezichten. De
Hoog Buurlose Heide is schitterend, maar erg
rijk aan bochtige smele, het lange gele gras
dat overal groeit. Herten eten het bij gebrek
aan beter. Soms dwaalt hier een schaapskudde. De terreinoneffenheden op de hei zijn
voornamelijk dekzandruggen uit de vierde
ijstijd (80.000 tot 11.000 jaar geleden) toen
hier maar weinig groeide. In het toendraklimaat van toen leefden wolharige neushoorns
en mammoeten. Nu is er één soort die hier al
duizenden jaren geleden verdween teruggebracht: de wisent. Het zijn er slechts een paar,
maar het eerste kalfje is al geboren. Ze leven
in een omheind gebied ten westen van onze

➍ Willem Wensinkbank
Aan de rand van de hei, bij een bankje met
opschrift ter herinnering aan een houtvester,
voert een brede laan met beuken aan weerszijden het oude Staatswildreservaat in.
W.J. Wensink bank / © J. de Jager
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In het grootste deel van het bos van de
boswachterij mag de natuur zijn gang gaan.
Het vele dode hout dat hier blijft liggen, is
belangrijk voor paddenstoelen, mossen en
insecten en daardoor ook voor vogels en
andere dieren. De rest wordt gebruikt voor
houtoogst. Daarmee voorziet het bos in de
houtbehoefte van een heleboel mensen.

In dit gebied vind je ook groepjes jeneverbesstruiken. Deze boom heeft lang op de
rode lijst gestaan, maar geniet sinds 2017
geen beschermde status meer. Voor een
optimale bestuiving is het echter wel
belangrijk dat er genoeg mannelijke en
vrouwelijke struiken bij elkaar staan. Het
stuifmeel van de jeneverbes wordt niet door
insecten, maar door de wind verspreid. Het
duurt twee jaar voor de bessen rijp zijn.

Even verderop slaat de route een volgende
beukenlaan in. Deze rond 1880 aangelegde
lanen zijn er niet voor de sier, maar om
bosbranden tegen te houden. Ze dienen
mede als brandgangen - door hun breedte
en doordat de loofbomen aan weerszijden
minder goed branden dan de dennen die
tussen de wegen werden gepoot. Het
Staatswildreservaat werd medio vorige eeuw
gesticht. In die tijd was het niet best gesteld
met de Veluwse edelherten op de vrije
wildbaan. Het voedselaanbod was slecht,
stroperij tierde welig en veel hekken
frustreerden de drang tot rondtrekken.
Daarom werd in 1956 door de Directie
Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw op 3200 hectare van Staatsbosbeheer
aan weerszijden van de N304 het Staatswildreservaat gesticht. Genietroepen van de
Koninklijke Landmacht hielpen bij het
aanleggen van wildweiden. In 1966 werd het

beheer weer overgedragen aan Staatsbosbeheer, maar het beleid ging door. Grote winst
was het ruimen van het lange hek Hoenderloo-Hoog Buurlo in 1990. Dankzij de aanleg
van wildviaducten is het voormalige
Staatswildreservaat nu bereikbaar voor wild
van bijna de hele Veluwe.
➎ Van der Huchtbos
Het Van der Huchtbos beslaat 107 hectare
waarvan 80 hectare bos. Het gebied ligt
op de hoge oostrand van de Veluwe. Het
Van der Huchtbos is genoemd naar Bertha
Louise Wilhelmina van der Hucht, voorzitter
van de Kwartguldenvereniging. Dit was een
vereniging van dames uit de betere kringen die zoveel mogelijk geld (kwartguldens)
inzamelde. Met dat geld kocht de vereniging
woeste heidegronden op, waarop vervolgens
werklozen aan het werk konden.
Wandelen op de Veluwe / © S.I.V.A.

➋ Ugchelse Bos
Het Ugchelse Bos is een natuurbos. In de
loop der jaren hebben de aangeplante dennenbossen plaatsgemaakt voor een natuurlijk
gevarieerd en licht bos. In dit bos is meer
voedsel te vinden en komen meer broedvogels voor. Samen met de natuurgebieden
rondom Kootwijk vormt het een aaneengesloten gebied van 10.000 hectare. Daarmee
is het een van de grootste, aaneengesloten
stukken vrije natuur van Nederland.

route. Het is zo omheind dat andere zoogdieren er ook kunnen komen. Zelfs de wolf voelt
zich hier thuis. De imposante dieren zijn
alleen met begeleide excursies te bezoeken,
een mooie wildernisbeleving.
Hoog Buurlose Heide / © J. de Jager

➊ Transferium ’t Leesten
Start/eindpunt van deze wandeling is het
parkeerterrein bij het Transferium ’t Leesten.
Op deze plek bevindt zich ook het informatiecentrum ’t Leesten van Staatsbosbeheer
en dit is gevestigd in Bospaviljoen ’t Leesten. Je kunt hier terecht voor de mooiste
wandel- en fietsroutes door het Hoenderlose
en Ugchelse bos. Als Veluwe transferium is
’t Leesten een uitstekend startpunt waar je
kunt parkeren om wandelend of fietsend
naar de Veluwe te verkennen.

Mevrouw Van der Hucht heeft een eigen
bank gekregen in ‘haar’ bos. Daarnaast is er
ook nog ‘Hora’s bank’, genoemd naar Johan
Hora Siccama van de Harkstede, de man die
in 1893 de Kwartguldenvereniging had
opgericht. In 1923 werd de Bond opgeheven
en werden de bezittingen geschonken aan
de Vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij onder de voorwaarde dat deze het
Van der Huchtbos onder deze naam in stand
en in ere zou houden. Tegenwoordig is dit
bos onderdeel van de familie Den Treek-Henschoten.
➏ De Kooiberg
Het heuvelachtige terrein ligt in een smeltwaterdal uit de ijstijd. Bij de Kooiberg vind
je ook een natuurkampeerterrein van de
Nederlandse Toeristen Kampeer Club. De hellingen zijn hier sterk glooiend. Het terrein ligt
in een gemengd bos van dennen, eiken en
beuken. De onderbegroeiing is bosgras, hei
en bosbes. Recent is veel onderhoud uitgevoerd. Men wil meer de originele aanplant
terugbrengen van dennen en inlandse eiken
en met name Amerikaanse eiken kappen. Het
landgoed is eigendom van papierfabriek Arjowiggins Security (waardepapier), waarvan de
voorlopers eertijds helder en schoon Veluws
water wonnen voor de papierfabricage.
|3
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lijk dubbelloof. Dit is een varen met smalle,
langwerpige en vederachtige bladeren. De
naam dubbelloof slaat op de twee soorten bladeren van de plant; vruchtbare en
onvruchtbare. Het liggende rozet op de
grond bestaat uit onvruchtbare bladeren
die ook in de winter groen zijn. Van juni tot
september verschijnen de rechtopstaande
bladeren. Dit zijn de vruchtbare bladeren en
alleen zij dragen de sporen.
Het vlonderpad is hier gemaakt omdat dit
deel van het pad altijd moerassig was en
daardoor moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Bij het bruggetje links zien we een zijtak met
sprengkop in de Koppelsprengen uitmonden.
Er volgen nog meer zijtakken met allemaal
hun eigen sprengkop. In iedere sprengkop
stroomt kwelwater uit de bodem. Kwel is
opwellend grondwater. Zo wordt de beek
van extra water voorzien en neemt de hoeveelheid water toe. Het water in de Koppelsprengen is niet alleen helder maar ook van
het Hoogste Ecologische Niveau. Dit wordt
ook wel HEN-water genoemd. In dit zuivere
water leeft de zeldzame beekprik.
Beekprik / Flickr, nos.nl

➑ Koppelsprengen
Het stelsel van de Koppelsprengen bestaat uit
een aantal lange gegraven sprengen en een
hele rij korte zijsprengetjes. Een spreng is niet
zomaar een gegraven beek: bij een spreng
wordt het grondwater aangesneden en de
natuurlijke beek als het ware naar boven.
Langs de vlonder groeien aan de overkant
tegen de steile oever van de beek mooie
levermossen. Deze groeien vlak boven de
waterspiegel en hebben een bleekgroene
kleur. Levermossen zijn primitieve sporenplanten die bestaan uit op de grond
liggende lapjes blad of uit stengeltjes met
blaadjes zonder nerf. Levermossen zijn met
zekerheid bekend sinds het Laat-Devoon
circa 375-360 miljoen jaar geleden.
Ook groeit hier een bijzondere varen, name-
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➐ Caesarea
De Amsterdamse handelaar in onderkleding Frits Caesar trok zich ten tijde van de
Eerste Wereldorlog het lot van de Amsterdamse ‘bleekneusjes’ aan. Het toeval wilde
dat zijn vader in 1880 drie hectare grond
had gekocht, hier in Ugchelen. Frits Caesar bouwde hier rond 1920 ‘Caesarea’, een
herstellingsoord voor zieke en verzwakte
stadsjongens. Nog tijdens de bouw kwam
Caesar in financiële problemen. Het herstellingsoord kon uiteindelijk enkel dankzij
de Zusters Fransicanessen van Veghel zijn
deuren openen. Zij sprongen financieel bij en
namen de leiding over het tehuis op zich.
Tot enkele jaren geleden heeft Caesarea nog
bijna continu op de een of andere manier
voorzien in de opvang van zieke, arme of
gehandicapte kinderen. Nu zijn de gebouwen
in gebruik door het Leger des Heils.
De heer en mevrouw Caesar kregen na hun
dood een laatste rustplaats in de kelder
onder de kapel. Die grafruimte is een aantal
jaren lang vervallen en verlaten geweest,
toen de stoffelijke resten op Heidehof begraven waren. Na de restauratie enkele jaren
geleden zijn ze echter weer in de crypte
teruggeplaatst.

Dit op een paling lijkend visje uit de prikkenfamilie is zo’n twaalf tot zeventien centimeter
lang. In de grindbodems van de Veluwse
sprengen en beken, waaronder de Koppelsprengen, maken volwassen beekprikken een
nestkuil voor hun eitjes. Eenmaal uit het ei
leeft de beekprik ruim zes jaar als larve in de
slibbodem. Dan wordt hij volwassen en
zwemt stroomopwaarts op zoek naar partners om samen mee te paaien in het voorjaar.
Na dit paaifeest sterven de beekprikken.

➒ Het Leesten
Het Leesten, gelegen aan de Otterloseweg in
Ugchelen, is een prachtig natuurgebied met
een imposant smeltwaterdal als erfenis uit
de ijstijden. Tijdens de laatste ijstijd was het
zo koud dat de grond metersdiep bevroor,
een toendraklimaat met permafrost. In war
mere dagen ontdooide de schaars begroeide
bovenlaag. Het smeltwater, dat niet door
de bevroren onderlaag weg kon zakken,
stroomde van de heuvels af en sleet diepe
dalen uit. Zo ontstond het (sneeuw)smeltwaterdal van het Leesten. De vruchtbare
bovenlaag spoelde mee naar het noorden.
Daar liggen nu de akkers en weiden van de
Ugchelse enk. Vroeger eigendom van de
deelgenoten van de Ugchelermark, nu verkaveld, deels bebouwd en doorsneden door de
A1 en de Otterloseweg.

Agenda Wandeldagen
14e Kootwijker Duin- en Veentocht
zaterdag 13 en zondag 14 november 2021
Start: Landal Green Parks Rabbit Hill,
Grevenhout 21 3888 NR Uddel.
www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten
15e Veluwse Midwienterkuiertoch
zondag 19 december 2021
Start: Camping De Wildhoeve,
Hanendorperweg 102, 8166 JJ Emst.
www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten
67e Cantharel Internationale 4daagse
Apeldoorn
12 t/m 15 juli 2022
Start: A.S.V. Victoria Boys,
Berghuizerweg 153, 7312 SN Apeldoorn.
www.4daagseapeldoorn.nl
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