Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn - alternatief 2021

 route 4F ± 12 km

Het Leesten: bos- en heidegebieden op de Veluwe
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. De route start vanaf de fietsenstalling bij het Bospalviljoen ‘t Leesten en dat
is ook het eindpunt.
Openbaar Vervoer
Vanaf trein- en busstation Apeldoorn.
- Bus 108 richting Station Ede-Wageningen.
De haltes liggen ongeveer 8 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 over de top van de Bakenberg (met graven) en langs het ven Salamandergat. Over een tweede hei (Armenveld) naar
de hoge zandduinen in het Spelderholt. Via
de historische Oude Beekbergseweg naar
het bosgebied van Het Leesten. In dit gebied
komen we trouwens nog een aantal oude
wegen tegen (zie kaart). Terug door het imposante smeltwaterdal van de Leesterheide naar
het startpunt, Bospalviljoen ‘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 ongeveer 12 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 ±12 km
Start: Transferium ’t Leesten, Hoenderloseweg 191 in Ugchelen.
01.	Vanaf Startpunt, bij fietsenstalling Bospaviljoen, pad rechtdoor
naar hek. Door klaphek en bij eerste pad linksaf.
02.	Bij einde pad rechtsaf. Op de kruising (met hoge douglasspar)
linksaf.

• 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.
18.	Op volgende kruising rechtdoor en daarna bij eerste pad
rechtsaf.
19.	Einde pad op zandweg met fietspad linksaf en bij eerste pad
rechtsaf.
20.	Op de kruising rechtsaf en op volgende kruising schuin rechtdoor en omhoog.

03.	Op de volgende kruising (bij hek hondenbos) rechtsaf. Zandweg
links aanhoudend blijven volgen. Buigt aan einde naar rechts en
loopt omhoog.

21.	Bij (BOS-)bank linksaf, door klaphek en smal paadje in. Bij einde
op kruising linksaf, dalend pad.

04.	Op 4-sprong rechtdoor. Pad met een fraai uitzicht naar de top
van heuvel (Bakenberg). Op kruising rechtsaf (bosgebied Bruggelen).

22.	Op kruising beneden rechtsaf. Pad in dal over Leesterheide blijven
volgen.

05.	Na heideven (Salamandergat) rechtsaf.

23.	Bij bosrand rechtsaf, stijgend pad langs afrastering, tot klaphek.

06.	Op ‘schuine’ 4-sprong bij zitbank links aanhouden. Na circa 20 m
op kruising van paden linksaf (pad met routepaaltje).

24.	Passeer klaphek, direct linksaf, door volgende klaphek.

07.	Op volgende kruising rechtdoor, pad door heide (Armenveld).
Einde pad rechtsaf.
08.	Op kruising linksaf. Bij einde pad rechtsaf. Op kruising linksaf,
brede laan in.

25.	Op splitsing rechts aanhouden, bovenlangs de grote kuil (oude
zandafgraving) tot Bospaviljoen.
26.	Eindpunt van de wandeling en eventueel door naar parkeerplaats
Transferium ’t Leesten.
Einde wandeling, je hebt ± 12 km afgelegd.

09.	Bij tweede pad linksaf en bij eerste pad rechtsaf.
10.	Bij betonnen fietspad (Noordweg) linksaf, over de zandweg en bij
eerste pad rechtsaf.
11.	Bij einde pad schuin oversteken (Wilheminaweg) en smal paadje
in.
12.	Kronkelend pad (met Julianalinde) blijven volgen. Op 3-sprong
scherp naar rechts.
13.	Bij eerste pad (rood-witte markering) rechtsaf en heuvelopwaarts.
14.	Kronkelend pad over hoge zandduin helemaal blijven volgen tot
einde.
15.	Einde pad linksaf (Wilhelminaweg). Op kruising rechtsaf.
16.	Bij twee forse (Amerikaanse) eiken met rood-witte markering
linksaf. Pad over stuifheuvels blijven volgen.
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17.	Bij einde pad linksaf. Op 4-sprong rechtdoor (Oude Beekbergse
weg).

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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➋ Bakenberg
Deze flinke heuvel van ongeveer zestig meter
hoogte is onderdeel van de stuwwal van de
Veluwe, gevormd in de voorlaatste ijstijd.

De naam watersalamander doet vermoeden
dat het beestje in het water leeft, maar
driekwart van de tijd leeft ze op land. Wel
altijd in de buurt van poelen. Ze overwintert
onder hout en alleen tijdens de paartijd gaat
zij in het water om te paren.

➎ Landgoed Spelderholt
De eerste vermelding van het Spelderholt
dateert uit 1730. Er wordt een boerderij het
Spelderholt aan de Speelweg genoemd. Spel
is waarschijnlijk een afkorting van het woord
kerspel, maar het kan ook op de naalden van
naaldbomen slaan. De toponiem holt verwijst
naar een bos dat timmerhout levert. In elk
geval was het gebied een holt dat bij een
kerspel hoorde.
Gemengd bos / © B. Hoegen, Staatsbosbeheer

➌ Salamandergat
Op de hoge zandgronden van de Veluwe is
oppervlaktewater een schaars artikel. Een ven
zoals dit is een oase voor het wild. Edelherten,
reeën, wilde zwijnen en vossen zijn in droge
tijden op het ven aangewezen om te drinken.
In het Salamandergat leven watersalamanders, kikkers, padden en ringslangen. Het
aanwezige bankje nodigt uit tot een pauze
om het leven in en om het ven te observeren.
Waterjuffers zijn smakelijk hapjes voor kikkers,
die op hun beurt bejaagd worden door rondzwemmende ringslangen. Met enig geluk
kun je de ringslang zien jagen in het water.
Gewone watersalamanders houden zich het
liefst op in dichtbegroeide kleine poelen zonder vis. Ze komen voor in vennen en sloten,

➍ Armenveld Heide
Hier op het Armenveld, zo genoemd omdat
de grond hier zo arm is, groeit behalve struikheide ook dopheide, Erica. Dopheide bloeit
vanaf juni en heeft een vochtige ondergrond
nodig. Het is een belangrijke nectarplant voor
hommels.
De langgerekte reeks gaten links van het pad
zijn grindkuilen, gegraven voor werkverschaffende zand- en grindwinning in de crisisjaren 1930. Het grind is een ‘bijproduct’ van
grofzandige rivierafzettingen van de oer Rijn,
omhooggestuwd tijdens de vorming van het
Veluwemassief in de voorlaatste ijstijd.

Op latere kaarten is de naam Speldermark te
vinden. De marke was een deel van het
kerspel. De Speldermark is in 1870 ontbon-

den. Ook komt de naam Spelderveld voor.
Samen met het Lierderveld vormde dit het
gebied tussen Beekbergen, Hoenderloo en
Loenen. Het lag aan de rand van een gebied
dat in de volksmond al eeuwen ‘Het groote
zand’ heette, een met heide begroeide en
door schapen begraasde heuvelachtige
vlakte.
In 1905 werden de woeste gronden van
Spelderholt aangekocht door jonkheer Louis
Frederik Teixeira de Mattos om er een buitenverblijf te stichten. Hij liet de Nederlandsche
Heidemaatschappij, waar hij een hoge functie bekleedde, de gronden ontginnen.
De bossen van Spelderholt zijn aangelegd voor houtproductie. Ze vallen onder
boswachterij Ugchelen-Hoenderloo van
Staatsbosbeheer. Het beheer richt zich steeds
meer op het in stand houden en vergroten
van de natuurwaarden. Het is een Natura
2000-gebied. Door stroperij kwamen hier na
1945 nauwelijks meer edelherten voor.
Burlend edelhert / © Staatsbosbeheer

Vroeger had men vanaf deze heuvel een vrij
uitzicht. De heuvel was het snijpunt van drie
marken, de Speldermark, de Engelandermark
en de Ugchelermark. De grenzen van de
marken werden duidelijk aangegeven door
een baak of doel, waarbij men gebruik
maakte van natuurlijke verhogingen of
opgeworpen hoogten met daarop een boom
of steen; vandaar de naam Bakenberg. Bakens
markeerden eertijds de grenzen van ’n mark,
een gebied dat gemeenschappelijk werd
beheerd en gebruikt voor agrarische doeleinden, door de geërfden (markegenoten).

Een watersalamander / www.dierenfun.com

in stilstaand- of langzaam stromend water
en verdragen zelfs vervuild water. Ze kunnen
zelfs opduiken in een kleine vijver, zoals die
van een modale tuin. Gewone watersalamanders zijn vooral ’s avonds actief.

Wild zwijn / © Staatsbosbeheer

➊ Transferium ‘t Leesten
Start/eindpunt van deze wandeling is de
fietsenstalling bij het Bospalviljoen ‘t Leesten
op het Transferium ’t Leesten.
Op deze plek bevindt zich ook het informatiecentrum ’t Leesten van Staatsbosbeheer en
dit is gevestigd in het bospaviljoen. 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.

Ter instandhouding van de soort op de
Veluwe werd het bos in 1956 onderdeel van
een Staatswildreservaat. Er werden drinkplaatsen, voerplaatsen, wildakkers en
graasweides aangelegd. De hertenpopulatie
groeide weer en in 1988 konden verschillende rasters worden weggehaald.
➏ Vossenbosch en Miabank
De heuvels hier in het Vossenbosch zijn ook
stijl en hoog, maar geen lange zandduinen.
Eerder separate hoge heuvels onderling
verbonden door smalle, holle zandbruggen.
Op het hoogste punt moet hier de Miabank
hebben gestaan, vernoemd naar mevrouw
Teixera de Mattos. De familie deed het Spelderholt in 1921 over aan de Staat der Nederlanden en sindsdien wordt het beheerd door
Staatsbosbeheer.
➐ 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 | 3

Wandelen op de Kooijberg / © S.I.V.A.

Het landgoed is eigendom van papierfabriek
Arjowiggins Security (waardepapier), waarvan
de voorlopers eertijds helder en schoon
Veluws water wonnen voor de papierfabricage.
➑ 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.
Heide op Het Leesten / © ivn.nl.

In de Middeleeuwen ontstonden de marken,
genootschappen van boeren en ander
eigenaren die bouwland bezaten en
gemeenschappelijk de omliggende ‘woeste’
bos- en heidegronden beheerden. Van de
Ugchelermark was een groot deel in handen
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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
de Amerikaanse eiken kappen.

van een tweetal instellingen uit Arnhem. Na
invoering van de Markenwet eind 19e eeuw
werden de gronden opgekocht door
particulieren die bos aanlegden en landgoederen stichtten. Momenteel is het gebied van
de wandeling grotendeels in handen van
Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl) en
van Stichting Geldersch Landschap &
Kasteelen (www.glk.nl).
In natuurgebied Het Leesten zijn monumenten aanwezig. Niet gek voor zo’n grote
historische toplocatie. In het gebied ligt een
grafheuvel en er zijn sporen gevonden van
actieve ijzerwinning: ijzerkuilen en verschillende slakken. Ook zijn er verschillende losse
vondsten gedaan uit de prehistorie, waar
onder een dolk van het type Wohlde, uit de
late Bronstijd.
Vanaf het informatiecentrum vertrekt ook het
Bosdierenpad, een route van ongeveer 1 kilometer voor gezinnen met jonge kinderen. In
het informatiecentrum is een bostasje te huur
met materialen en opdrachtjes die tijdens de
route gedaan kunnen worden.
Tevens is er een wandelroute voor mindervalidenroute. De route van bijna 1 kilometer
gaat over een verhard pad door bos en over
heide. Onderweg word je getrakteerd op
mooie vergezichten. De route is geschikt voor
rolstoelen, zodat de hele familie mee kan.
Er is sinds een aantal jaar ook een meditatieve wandeling in het Leesten. Aalt van de
Glind is de bedenker van dit project met de
naam BOSpad, en allerlei organisaties haken
aan. BOS staat voor Bezinning, Ontmoeting
en Samenwerking. Er is een natuurwandeling gemaakt die heilzaam moet zijn voor
lichaam en geest. De wandeling van vijf
kilometer voert langs acht banken, die elk
gewijd zijn aan een van de wereldgodsdiensten: animisme, hindoeïsme, boeddhisme,
taoïsme, jodendom, christendom, islam en

humanisme. Iedere bank draagt een spreuk
uit één van de grote levensvisies om over na
te denken. Zo wordt tastbaar en zichtbaar dat
levensvisies elk hun eigen waarde hebben
en elkaar kunnen aanvullen. Ontmoeting
komt tot stand en mensen komen tot rust
en bezinning. Het project is uitgevoerd in
samenwerking met jongeren.

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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