Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn - alternatief 2021

 route 4C ± 10 km

Beekbergen: vanaf Lierderholt richting landgoed Varenna
Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is bijna 10 km. De wandeling
gaat grotendeels door bosgebied, maar ook
heide komt voor. Je wandelt grotendeels over
bos- en zandpaden en dat maakt de route iets
zwaarder. Honden kunnen aangelijnd mee op
de route.

Over de route
Het gebied ligt, net als de route door het Lierderbos, ingeklemd tussen de recreatiedorpen
Beekbergen, Hoenderloo en het buurtschap
Woeste Hoeve.
Een prachtige tocht door het landgoed
Varenna. De route neemt je mee over smalle
en brede paden van het landgoed. Je loopt
tussen een mix van dennenbomen en loofbomen. Vooral mooi in de vroege ochtend, als
alles nog heerlijk fris ruikt en de ochtenddauw
nog aanwezig is, is het alsof je het bos alleen
met de vogels deelt. Extra kans om wat wild
te zien, als je niet te veel lawaai maakt.

Openbaar Vervoer
Als je met het openbaar vervoer naar het
vakantiepark komt, dan kun je zowel vanuit
Arnhem als Apeldoorn buslijn C2 pakken.
Uitstappen bij halte Beekbergen, Stoppelbergweg. Loop vanaf de bushalte richting
Arnhem en ga na ongeveer 400 meter
rechtsaf de Spoekweg in, na nog 1 kilometer
bereik je Vakantiepark Het Lierderholt.
Voor meer informatie: 9292.nl of www.rrreis.nl.
Je wandeling is vandaag wel circa 3 km langer!
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Alle routes kunnen zowel digitaal als via
een routebeschrijving met kaartje worden
gevolgd. De routes zijn gecontroleerd in
2021 en worden in de komende maanden
nogmaals gecontroleerd door onze
parkoersmensen. Deze route volgt grotendeels de oorspronkelijke route van de
4e dag van de Vierdaagse Apeldoorn. De
route is op een aantal plaatsen aangepast.
De routebeschrijving en de digitale versie
(gpx-bestand) zijn te vinden op onze website en daarvan te downloaden.
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Start-/Eindpunt
Vakantiepark Het Lierderholt
Spoekweg 49, 7361 TM Beekbergen,
www.lierderholt.nl.

Parkeren (gratis)
Bij het Vakantiepark en even verder op het
parkeerterrein aan de rechterzijde van de
Spoekweg. Dan even teruglopen naar het
vakantiepark om met de wandeling te starten.
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 Vakantiepark Het Lierderholt
Spoekweg 49, 7361 TM Beekbergen,
055 506 1458, www.lierderholt.nl.
B Wegrestaurant Mendel
Arnhemseweg 725, 7361 T N Beekbergen
055 506 3067, www.mendelbeekbergen.nl,
mendelenco@outlook.com.
C Herberg De Woeste Hoeve
Oude Arnhemseweg 292, 7361 TW Beekbergen, 055 506 3929, woestehoeve.nl,
restaurant@woestehoeve.nl.
D De smaak van Hoenderloo
Krimweg 158, 7351 TM Hoenderloo,
055 303 4925, desmaakvanhoenderloo.nl,
info@desmaakvanhoenderloo.nl
E Centrum Beekbergen
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
F Centrum Hoenderloo
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
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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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 Varenna ±9,8 km
Start vanaf Vakantiepark Lierderholt, Spoekweg 49, Beekbergen
01 meteen voor het terras van restaurant Lierderhoeve linksaf;
02 direct na restaurant, rechtsaf brede grindweg volgen Heideweg;
03 1e grindpad linksaf, smal pad Kastanjelaan;
04 bij 1e grindpad rechts, vlak voor parkeerplaats rechtsaf, breed
grindpad volgen, Heuvelweg;
05 breed grindpad blijven volgen, alle zijpaden en -wegen negeren;
06 als grindpad smaller wordt rechtdoor;
07 einde pad rechtsaf, breed grindpad volgen richting klaphekje;
08 door klaphekje linksaf (hekje sluiten a.u.b.) en meteen
09 na klaphekje linksaf;
10 bij 1e bospad rechtsaf, bocht naar rechts;
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

einde pad linksaf;
1e bospad links negeren;
1e bospad rechts negeren;
bij einde pad linksaf;
bij 1e bospad links rechtdoor;
einde bospad linksaf, langs slagboom, grindweg met fietspad
volgen (Krimweg) en meteen
bij 1e bospad, langs slagboom, rechtsaf;
einde bospad rechtsaf en meteen
1e bospad linksaf;
op 1e kruising rechtsaf, breed bospad volgen;

21 bij 1e bospad linksaf;
22 rechts aanhouden bij 1e bospad links (voor vennetje), bospad met
bocht naar rechts volgen;
23 langs lage houten paaltjes en vrijstaande boom, meteen kruising
recht oversteken zand-/bospad en enige meters verder
24 langs mountainbike routepaaltje aan linkerkant rechtdoor;
25 1e kruising negeren, bospad volgen;
26 bij 1e bospad linksaf, brede beukenlaan;
27 1e bospaadje rechts negeren, einde beukenlaan;
28 1e bospad rechts negeren;
29 einde bospad linksaf, stukje mul zand, heuveltje op;
30 direct na heuveltje 1e bospad rechtsaf, slingerend paadje volgen
met bocht naar rechts;
31 bij 1e bospaadje linksaf;
32 op 1e kruising van bospaden bij paaltje met mountainbike route
rechtsaf;
33 smal sterk slingerend paadje heuvelafwaarts blijven volgen;
34 op 1e kruising linksaf;
35 1e bospaadje links negeren;
36 einde pad voor bord ‘Rustgebied voor wild’, rechtsaf zandpad
volgen;
37 bij smal bospaadje rechts, zandpad rechtdoor volgen heuvel op;
2 | 38 1e bospad links negeren, heuvel af;

• 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.
39 op 1e kruising linksaf (bij mountainbike routepaaltje links, rechts
paaltje met meerdere markeringen);
40 zandweg rechtdoor volgen met bocht naar rechts;
41 rechtsaf 1e bospad links negeren (linker pad gaat naar werkschuur
Staatsbosbeheer);
42 rechtdoor, 1e bospad links negeren (linker pad gaat naar woning);
43 einde pad rechtsaf (links slagboom), bospad volgen;
44 bij 1e bospad linksaf (rechts paaltje met meerdere markeringen),
rechtdoor pad volgen met aan ’t einde bocht naar rechts;
45 einde bospad linksaf, zandpad volgen, langs paaltje met een gele
en groen links (zit op tegengestelde looprichting);
46 rechtdoor bij 1e bospad rechts, breder grindweg met grote
bochten volgen;
47 rechtdoor bij 1e bospad rechts, brede grindweg volgen, zijpad
loopt enigszins omhoog;
48 rechtdoor bij 1e brede bospad rechts, links paaltje met blauwe
markering (Wandelnetwerk knooppunt 27) en gele wandelmarkering, negeren;
49 rechtdoor bij 1e bospad rechts, links paaltje met markering
mountainbike route negeren;
50 rechtdoor bij 1e bospad rechts, direct na paaltje met blauwe
markering (Wandelnetwerk 29) rechts, negeren;
51 rechtdoor, 1e bospad links negeren;
52 bij 1e brede bospad links rechtdoor, rechts paaltje met blauwe
markering, (Wandelnetwerk 49 en 27) en groene wandelmarkering;
53 op grote kruising met boomstomp rechtdoor, rechts paaltje met
blauwe markering (Wandelnetwerk 80);
54 bij 1e smalle bospaadje rechts rechtdoor, paaltje met groene
markering en hond en meteen
55 rechtdoor op kruising, links paaltje met blauwe markering
(Wandelnetwerk knooppunt 80) en groene wandelmarkering;
56 op schuine kruising met links paaltje met blauwe markering
(Wandelnetwerk 29) en geel/rode markering links aanhouden;
57 1e onduidelijke smalle bospaadje links negeren;
58 bij 1e bospad rechtsaf;
59 onduidelijk bospad links negeren;
60 bij 1e bospad rechts, rechtdoor bospad blijven volgen;
61 rechtdoor bij 1e bospad rechts negeren en meteen
62 op 1e kruising bij metalen paaltjes linksaf;
63 op 4-sprong rechtsaf, bij bord ‘Veluwe, Ugchelen, Hoenderloo’ van
Staatsbosbeheer;
64 1e bospad links negeren;
65 op 1e kruising linksaf, bospad volgen;
66 onduidelijk pad rechts negeren;
67 op 1e kruising rechtdoor, langs slagboom, Krimweg oversteken,
brede bosweg parallel aan fietspad volgen;
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68 op 1e bospad rechtsaf, smal slingerend pad met grote bocht naar
links;
69 1e bospad rechts negeren;

79 na zwembad rechtsaf en meteen
80 grindweg rechtdoor volgen (langs speeltoestellen) met bochten
naar rechts en links;

70
71
72
73
74

81 na terras rechtsaf, naar het einde van de wandeltocht.

75
76
77
78

bij 1e bospad links rechtdoor, langs paal zonder bord en meteen
door klaphekje rechtdoor (hekje sluiten a.u.b.) en meteen
rechtsaf langs afrastering;
bij 1e grindpad linksaf;
rechtdoor grindpad blijven volgen, zijpaden en -wegen negeren,
bijna aan het einde knik rechts-links;
einde grindpad linksaf en meteen
rechtsaf bij brede grindweg bij paaltje ‘Centrumvoorzieningen’;
rechtdoor op 1e kruising, grindweg volgen;
grindpad rechtdoor volgen tot glijbaan, alle zijpaden links en
rechts negeren, voor glijbaan linksaf, grindpad volgen en meteen
aan eind hekwerk rond zwembad rechtsaf, grindpad volgen;

Je hebt ongeveer 9,8 km gewandeld.
Als je nog meer wilt wandelen, kun je vervolgen met de route door
het Lierderbos: route 4D, circa 11 km.
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.

POI’s  Beekbergen: vanaf Lierderholt richting landgoed Varenna
➊ Vakantiepark Het Lierderholt
Start/eindpunt van de rondwandeling van
deze dag.

Wandelen op de Veluwe / © S.I.V.A.

het oosten, bijna tot Woeste Hoeve en vanaf
de gemeentegrens van Apeldoorn/Ede naar
het noorden tot de Spoekweg.
Het gebied is aangekocht als jachtterrein, de
familie gaat er niet wonen. Wel komt op het
terrein in 1852 een dienstwoning. Later is het
afgebroken. Op de open plek die achterbleef, staat een gedenksteen met de tekst:
‘Ter gedachtenis aan Mr. A.A. del Court van
Krimpen, officier van Justitie te Haarlem, die
deze bosschen plantte omstreeks 1848 onder
opzicht van de Bijdams.’
Als Mr. A.A. del Court van Krimpen in 1884
overlijdt is het landgoed in bijna 40 jaar door
diverse aankopen vergroot tot ca. 940 ha en
is het voor driekwart begroeid met hakhout,
struiken, loof- en naaldbos. Het terrein wordt
na zijn dood verdeeld onder zijn drie zonen.
In 1890 wordt een wildbaan aangelegd. In
1898 gaat de zuidelijke helft van het terrein in

➌ Wildviaduct Woeste Hoeve
De passage is in 1985 aangelegd om te
voorkomen dat eeuwenoude trekroutes van
het wild volledig werden afgesloten door de
nieuwe snelweg dwars over de Veluwe. Nabij
het wildviaduct zijn rustgebieden voor het
wild ingesteld om ze de gelegenheid te geven
er in alle rust gebruik van te maken.
Wildviaduct / © Rijkswaterstaat

➋ Landgoed Varenna
In 1845 koopt Mr. A.A. del Court van Krimpen
een gebied van ruim 800 hectare van de
Speldermark. Hij noemt het Varenna, naar het
oud-franse woord ‘varenne’ dat ‘gebied voor
besloten jacht’ betekent. De globale omvang
van het landgoed is vanaf Hoenderloo naar

eigendom over aan W.M.A. baron van Heeckeren tot Enghuizen. Deze was al eigenaar van
het aangrenzende landgoed Deelerwoud en
hij voegt zijn aankoop toe aan dat bestaande
bezit. Het landgoed Varenna omvat na
deze verkoop nog ca. 365 ha. Mr. A.A. del
Court van Krimpen Jr. overlijdt in 1924 en hij
vermaakt het gebied in gelijke delen aan zijn
vijf kleindochters. Zij dragen de zorg voor het
landgoed over aan een beheerinstantie.
Midden jaren vijftig blijkt op Varenna een
grote hoeveelheid metsel- en betonzand in
de bodem te zitten. In eerste instantie weigert
de provincie Gelderland echter een ontgrondingsvergunning af te geven, vanwege de
aantasting van het natuurgebied. Na een
TNO-rapport waaruit de uitstekende kwaliteit
van het zand blijkt, wordt alsnog vergunning
verleend.
In 1986 ontdekken natuurbeschermers
bij toeval dat begonnen is met de aanleg
van een nieuwe ontsluitingsweg naar het
landgoed. Die weg komt precies te liggen in
de aanlooproute van het wild naar het in aanbouw zijnde wildviaduct ‘Woeste Hoeve’. Felle
protesten zorgen voor een hoogoplopend
conflict, waarbij uiteindelijk de minister van
Verkeer en Waterstaat beslist dat die ontsluitingsweg er niet zal komen. Als de eigenaren
van Varenna dan laten weten bij de exploitatie van het landgoed niet altijd voldoende
rekening met het wildviaduct te kunnen
houden, kan het ministerie niet anders dan
tot aankoop overgaan. Staatsbosbeheer
(www.staatsbosbeheer.nl) koopt het landgoed
waarmee de toegang naar het wildviaduct
voor edelherten en andere dieren is veiliggesteld. Het gebied maakt sindsdien deel uit van
de boswachterij Ugchelen - Hoenderloo.

Vroeger sneuvelden regelmatig edelherten op
de toen nog 2-baansweg Apeldoorn-Arnhem.
De herten staken in de bronsttijd de weg over
om bij de hindes te komen. Ook wilde zwijnen
staken over. Dat gaf regelmatig verkeersslachtoffers. Voor de herten was het belangrijk dat
er genetische uitwisseling kon plaatsvinden
tussen de gebieden. Van oudsher was het
leefgebied van de herten aan de andere kant
van de weg dan het leefgebied van de hindes.
De aanleg van de A50 heeft dit gebied in
feite doorsneden, temeer omdat hierbij ook
de gebieden zijn uitgerasterd om verkeersslachtoffers te voorkomen. Door de aanleg
van het wildviaduct, dat eerst nog serviduct
of ecoduct heette, konden de herten weer
bij de hindes komen. Tegenwoordig maken
dagelijks gemiddeld zeventig stuks grofwild
gebruik van de oversteekplaats, het is zelfs
een leefgebied voor ze geworden.
➍ Woeste Hoeve
De Woeste Hoeve was in de Middeleeuwen al
bewoond én bekend. De plek was van belang | 3
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➐ Het dorp Beekbergen
Dichter bij Apeldoorn ligt het gezellige dorp
Beekbergen, omringd door verschillende
hotels, vakantieparken en campings. Een
toeristisch dorp door de perfecte ligging,
dichtbij een stad en aan de rand van de
Veluwe. Beekbergen is ontstaan in de 11e
eeuw na de bouw van een voorganger van
de huidige Hervormde kerk. In 1860 begon
een bevolkingsgroei die zich voornamelijk in
de 20e eeuw voordeed. Die bevolkingsgroei
heeft het dorp zijn huidige omvang gegeven.
Beekbergen dankt zijn bestaan aan een beek.
De Oude Beek heette hij officieel. Er zijn veel
beken op de Oost Veluwe, maar die zijn vrijwel
allemaal gegraven. Die noemen we dan ook
geen beken, maar sprengen; een spreng is

Ned. Herv. kerk, Beekbergen / © Michiel Verbeek, nl.wikipedia.org

➏ Het dorp Hoenderloo
Het dorp behoort voor het grootste gedeelte
tot de gemeente Apeldoorn en voor een
klein deel bij de gemeente Ede, waaronder
de buurtschap Hoog-Baarlo. Hoenderloo is
pas aan het begin van de 19e eeuw ontstaan,

de aanleg van landgoedbossen op de woeste
gronden in de omgeving ten behoeve van de
productie van hout en de creatie van recreatieve landgoederen. De bosbouw genereerde
veel werk, met als gevolg dat Hoenderloo
gestaag groeide.
Hoenderloo ligt midden in de natuur van de
Veluwe en met de prachtige natuurgebieden
als ‘Het Nationale Park De Hoge Veluwe’ en
het ‘Deelerwoud’ in de nabijheid. Het dorp is
toeristisch ingesteld met veel campings, bungalow-/recreatieparken, restaurants en hotels.

een gegraven beek. Het water van zo’n spreng
is afkomstig van het hoge gedeelte van de
Veluwe. De beek van Beekbergen is echter
anders. Het is namelijk de enige natuurlijke
beek van de hele Oost-Veluwe. Dat betekent
dat deze beek al sinds de laatste ijstijd, zo’n
12.000 jaar geleden, het water van dit deel
van de Veluwe afvoert. Water was in het
verleden de belangrijkste voorwaarde voor
menselijke bewoning en inderdaad gaan de
oudste sporen van bewoning terug tot in de
bronstijd: 1700 tot 1800 voor Christus.

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 Int. 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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➎ Schenkenshul
Het natuurgebied Schenkenshul van Staatsbosbeheer is een heuvelachtig terrein met
heide en kleine bosjes. De Hoenderlooërs
noemen dit ‘de Himalaya’. In 1939 werd hier
een opzienbarende vondst gedaan, die de
landelijke pers haalde. In een prehistorische
grafheuvel van ongeveer 2400 voor Christus
werden drie klokbekers gevonden. Bovendien
was de grafheuvel zelf bijzonder: deze was
voorzien van kringgreppels waarin waarschijnlijk palissaden stonden. Rondom het
natuurgebied liggen zes grote recreatieve
bedrijven. De recreatiebedrijven, Staatsbosbeheer, de Dorpsraad Hoenderloo en de
gemeente Apeldoorn werken hier samen
aan de ontwikkeling van natuurgebonden
recreatie. De in 1842 gestolen zilverschat
van klooster Hoenderdael, nu camping ‘De
Rimboe’, zou hier ergens door de gebroeders
Schenk verborgen zijn.

namelijk 1839. Ver weg van de bewoonde
wereld, bij de grens van verschillende
bestuursgebieden, was het gezag zwak
en kon zich een clandestiene nederzetting
vormen bij een kleine landbouwontginning.
Tijdens een wandeltocht over de Veluwe
kwam dominee Otto Heldring in Hoenderloo
terecht. Hij bekommerde zich over het lot
van de arme en geïsoleerd levende inwoners. Door zijn inspanningen kreeg het dorp
halverwege de 19e eeuw de beschikking over
een waterput (Heldringput), een school en
een kerk (Heldringkerk). Daarna begonnen
diverse kapitaalkrachtige investeerders, voor
een groot deel geworven door Heldring, met
Heldringkerk, Hoenderloo / © S.I.V.A.

vanwege de kruising van twee handelswegen: de weg van Apeldoorn naar Arnhem
en de weg van Barneveld naar het IJsselgebied. Op de nabijgelegen enk stonden enkele
boerderijen en herberg De Woeste Hoeve.
De huidige herberg is gebouwd in 1711.
Zowel Koning Willem III als Keizer Napoleon
verbleven in de herberg. Eerstgenoemde
wanneer hij op doorreis was naar Het Loo. In
die periode bestond de Woeste Hoeve naast
de herberg uit een schuur. Aan het einde van
de 19e eeuw was er echter sprake van een
nederzetting bestaande uit een woonhuis,
inrijdstal, schuren, erven en 28,6 hectare
landbouwgrond. Daarmee was het wat landbouwgronden betreft groter dan bijvoorbeeld
Haslo en Hoog Buurlo. De nederzetting die in
de 19e eeuw ontstond is in de jaren ‘30 van
de 20e eeuw gesloopt bij de verbreding en
verlegging van de Arnhemseweg. De woeste
gronden, waaraan het buurtschap zijn naam
ontleent, zijn in de loop van de 19e en 20e
eeuw met bos ingeplant. Zo vormt het overgebleven gebied een enclave te midden van
de uitgestrekte naaldbossen.
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