Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn - alternatief 2021

 route 4D ± 11 km

Beekbergen: vanaf Lierderholt richting Lierderbos
Lengte, zwaarte en soort wandeling
De wandeling is ruim 11 km. De wandeling
gaat grotendeels door bosgebied, maar ook
heide en nog wat stuifzand 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
landgoed Varenna, ingeklemd tussen de
recreatiedorpen Beekbergen, Hoenderloo en
het buurtschap Woeste Hoeve.
Een prachtige tocht door het Lierderbos,
langs of over de gebieden als bijvoorbeeld
het Grote Zand, De Ringakker, Weikampen
en Schenkenshul. Ook over een deel van het
oude landgoed Spelderholt. De route neemt
je mee over smalle en brede paden van
het Lierderbos. 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.
Soms is het even een beetje klimmen en
dalen, dat maakt de route extra interessant.

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!

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 Landal Miggelenberg
Miggelenbergweg 65, 7351 BP Hoenderloo,
0553 78 1251, www.landal.nl/parken/miggelenberg, miggelenberg@landal.com.
C Centrum Beekbergen
Verschillende eet-/drink-gelegenheden.
D 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.

Stichting Internationale
Vierdaagse Apeldoorn
Irma Woudenberg-Hulleman, secretaris
telefoon +31 (0)6 5700 2085
secretaris@4daagseapeldoorn.nl
www.4daagseapeldoorn.nl
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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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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 Lierderbos ±11,2 km
Start vanaf Vakantiepark Lierderholt, Spoekweg 49, Beekbergen
01 van het terras de klinkerweg op, over wildrooster naar de
Spoekweg;
02 na uitgang op asfaltweg linksaf, Spoekweg;
03 bij 1e bospad rechts, asfaltweg rechtdoor volgen;
04 1e bospad rechts negeren;
05 ingang camping ‘Het Spoek’ links negeren;
06 op 5-sprong, rechtdoor bospad volgen;
07 op 1e kruising, rechtdoor bospad volgen;
08 1e bospad links negeren;
09 einde bospad rechtsaf (bij zitbank) en meteen
10 bij 1e bospad linksaf, graspad volgen;
bij 1e onduidelijk bospad rechts, rechtdoor graspad volgen;
einde pad rechtsaf en meteen
bij 1e bospad linksaf (geel/blauwe markering op boom rechts);
op 1e kruising linksaf, bospad volgen;
smal bospad links negeren en meteen
bij 1e bospad rechtsaf, bospad volgen;
op kruising, rechtdoor bospad volgen;
einde bospad rechtsaf, grindweg volgen (links paaltje met
gekleurde markeringen);
19 bij 1e bospad linksaf (bij paaltje met geel/rode, rood/witte markering
rechts);
20 rechtdoor bij 1e bospad rechts, breed bospad volgen, (na paaltje
o.a. met geel/rode markering rechts en ruiterpad rood markering links);
11
12
13
14
15
16
17
18

21 rechtdoor bij 1e zijpad links, breed bospad blijven volgen;
22 rechtdoor bij 1e zijpad links, pad over heideveld (Schenkenshul)
volgen (zitbank rechts);
23 bij 1e pad rechtsaf, (bij paaltje met o.a. rood/witte en rood/gele
markering links), pad over heide volgen ;
24 einde pad linksaf, voor slagboom, pad parallel aan asfaltweg
(Miggelenbergweg) volgen;
25 op splitsing rechts aanhouden, rechter pad iets omhoog lopend
volgen;
26 1e bospad links negeren en meteen
27 einde bospad rechtsaf;
28 betonnen fietspad volgen;
29 asfaltweg (Miggelenbergweg) oversteken;
30 rechtdoor grindweg (Waterbergweg) langs slagboom volgen;
31 op 1e kruising, rechtdoor grindweg volgen;
32 bij 1e pad linksaf en meteen
33 rechtdoor op schuine kruising, fietspad oversteken, smal bospaadje volgen;
34 bij 1e bospaadje linksaf;
35 op kruising rechtsaf, ruiterpad volgen;
2 | 36 bij 1e bospaadje links, rechtdoor bospad volgen;

• 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.
37 op 1e kruising, rechtdoor ruiterpad volgen;
38 op 1e kruising linksaf, breed zandpad volgen;
39 op splitsing links aanhouden, (bij paaltje met geel en blauw bordje
met wandelaar rechts);
40 op open zandvlakte rechts aanhouden;
41 op splitsing links aanhouden, linker bospad volgen;
42 einde bospad rechtsaf, bospad volgen (langs afrastering links);
43 bij onduidelijk bospad rechts rechtdoor, pad volgen (langs
afrastering links);
44 einde bospad links aanhouden, bospad volgen richting afrastering, daarna afrastering volgen, zijpaden rechts negeren;
45 einde bospad rechtsaf, grindpad volgen (Koudebergweg);
46 bij 1e bospad links grindpad rechtdoor blijven volgen;
47 op kruising, grindpad rechtdoor blijven volgen, zijpaden negeren;
48 op schuine kruising met fiets/zandpad rechtsaf, Waterbergweg
volgen;
49 bij 1e bospad linksaf (bij paaltje met diverse markeringen rechts);
50 op 5-sprong rechtdoor, breed bospad volgen (langs paaltje diverse
markeringen links);
51 1e bospad rechts negeren (gaat naar observatie ‘De Ringakker’);
52 1e bospad links met bord rustgebied wild negeren;
53 rechtdoor op 1e kruising met ruiterpaden, brede zandweg volgen
(rechts zitbank);
54 einde pad (op 3-sprong) rechtsaf, brede zandweg volgen;
55 1e bospad rechts negeren, zandweg volgen (langs zitbank links);
56 op 1e kruising rechtdoor (rechts rustgebied voor wild);
57 bij 1e ruiterpad links, rechtdoor en meteen
58 op 1e kruising, (na paaltje knooppunt 62 links) rechtdoor en meteen
59 bij 1e paadje linksaf (ca. 35 meter na de kruising) en meteen
60 op 1e kruising rechtdoor, smal bospaadje volgen;
61 einde bospaadje rechtsaf, breed bospad (Oostweg) volgen;
62 na slagboom, op 1e kruising rechtdoor, asfaltweg (Berg en Dalweg)
oversteken;
63 rechtdoor langs slagboom breed bospad (Oostweg) volgen;
64 op 1e kruising linksaf, bospad volgen;
65 1e bospad links negeren, bospad volgen (links bordje ‘Bruggelen’);
66 1e bospad rechtsaf, bos pad volgen;
67 1e bospad rechts negeren, heuveltje op;
68 op 1e kruising rechtdoor, breed bospad volgen (langs bordje met
o.a. Veluwe, Ugchelen, Hoenderloo rechts);
69 rechtdoor bij onduidelijk en dichtgelegd bospad rechts, bospad
volgen met bocht naar links;
70 rechtdoor op schuine kruising, smal bos-/ruiterpad volgen;
71 op kruising, rechtsaf bospad volgen;
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72 bij 1e bospad links, rechtdoor, bospad volgen met bocht naar
rechts;
73 1e bospad links, schuin linksaf terug, smal paadje volgen;
74 1e smalle paadje rechtsaf, smal slingerend paadje volgen (met
omgevallen boom over pad);
75 op 1e kruising rechtsaf, breed bospad volgen met bocht naar
rechts;
76 bij 1e bospad linksaf;
77 einde bospad rechtsaf, asfaltweg (Spoekweg) volgen;
78 rechtdoor asfaltweg volgen tot 1e klinkerweg links, linksaf ingang
Vakantiepark Lierderholt.

79 Einde wandtocht.
Je hebt ongeveer 11,2 km gewandeld.
Als je nog meer wilt wandelen, kun je vervolgen met de route
Varenna: route 4C, circa 10 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 Lierderbos
Raaf / pixabay.com

➊ Vakantiepark Het Lierderholt
Start/eindpunt van de rondwandeling van
deze dag.

Gemengd bos / © Staatsbosbeheer

➌ Weikampen en Waterberg
In deze gebieden van Staatsbosbeheer, net
als op de hele Veluwe, komt de raaf voor. De
raaf is onze grootste kraai. Met een spanwijdte
van 1,20 meter is hij duidelijk groter dan de
zwarte kraai en de roek. Hij heeft een zeer
krachtige snavel, een geheel zwart, glanzend
verenkleed en een ruitvormige staart. Raven

Vos / © Staatsbosbeheer

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.

vliegen hoger en met tragere vleugelslag,
zweven vaak langdurig en ze halen in de lucht
acrobatische toeren uit. Het geluid is lager
dan bij kraaien. Hij is een typische alleseter
maar leeft vooral van knaagdieren, insecten
en larven, wormen, jonge vogels en kadavers.
Ook plantendelen als bessen en fruit staan op
het menu. Het nest wordt in een hoge boom
gebouwd en tientallen jaren lang gebruikt.
Door vervolging verdween de raaf begin
twintigste eeuw als Nederlandse broedvogel.
Nu leven er sinds midden jaren zeventig weer
raven, na een geslaagde herintroductie op de
Veluwe.
Op de voedselarme gronden van de Veluwe
kun je drie soorten heide vinden. De meest
voorkomende is struikheide, dat voornamelijk op de droge plaatsen groeit. De groene
bodembedekker kraaiheide draagt in juni
zwarte bessen. Iets wrang zijn ze van smaak,

maar wilde dieren zijn er gek op. Niet verwonderlijk overigens omdat de meeste bessen in
de natuur dan nog lang niet rijp zijn. Dassen
en vossen eten er graag van en in hun mest
kunnen we de kleur en pitjes van kraaiheidebessen terugvinden. Op de wat lager gelegen
vochtigere plaatsen in heidevelden en open

Heide / pxhere.com

➋ Schenkenshul
Het natuurgebied Schenkenshul van Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl) is een
heuvelachtig terrein met heide en kleine
bosjes. De oude Hoenderlooërs noemen dit
‘de Himalaya’.

bossen groeit de dopheide. Als in augustus de
heide bloeit komen er veel bijen en hommels
op af. Omdat een hommel een te dik lijf
heeft kan hij niet in het bloemetje kruipen.
Hij maakt daarom een gaatje om toch bij
de nectar te kunnen. Doordat er tussen de
heideplanten relatief veel onbedekte bodem
is, en deze bodem veelal zandgrond is, kan
deze heel sterk opwarmen. In vergelijking met

bijvoorbeeld bossen of graslanden is de heide
daarom bijzonder rijk aan warmteminnende
soorten zoals insecten en reptielen. Tot deze
laatste behoren bijvoorbeeld levendbarende
hagedis, gladde slang en adder.
➍ Wildkijkscherm Ringakker
Je vergroot de kans op een ontmoeting met
wild op de Veluwe aanzienlijk door gebruik te
maken van het wildscherm die zijn er op verschillende plekken op de Veluwe neergezet.
De meeste kans heb je ’s morgens vroeg of
juist tegen de schemering.
➎ Landgoed Spelderholt
Het ligt tussen Beekbergen en Hoenderloo.
Het terrein bevat uitgestrekte bossen van
Staatsbosbeheer. De eerste vermelding van
het Spelderholt dateert uit 1730. De toponiem
‘holt’ verwijst naar een bos dat timmerhout
levert. In elk geval was het gebied een holt
dat bij een kerspel hoorde. Op latere kaarten
is de naam Speldermark te vinden. De marke
was een deel van het kerspel. De Speldermark
is in 1870 ontbonden. Ook komt de naam
Spelderveld voor. Samen met het Lierderveld
vormde dit het gebied tussen Beekbergen,
|3

➐ 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,
namelijk 1839. Ver weg van de bewoonde
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➑ 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 heet 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

Wandelen op de Veluwe / © S.I.V.A.

te vinden in de bossen.
Bruggelen is onderdeel van de ecologische
verbinding van het bosgebied van de Veluwe
met de IJsselvallei. Voor soorten als de das en
de boommarter is deze verbinding belangrijk. Ook herten en zwijnen leven hier. Het
terrein wordt beheerd door het Geldersch
Landschap & Kasteelen (www.glk.nl). Samen
met de terreinen van Staatsbosbeheer vormt
Bruggelen een belangrijk leefgebied voor
edelherten en wilde zwijnen op de Veluwe.
Ook damherten zijn er regelmatig te gast. Die
steken over via het ecoduct bij de Woeste
Hoeve. In de bossen en langs de akkers leven
ook veel reeën.

een kerk (Heldringkerk). Daarna begonnen
diverse kapitaalkrachtige investeerders, voor
een groot deel geworven door Heldring, met
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
zeer 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 grijze
verleden de belangrijkste voorwaarde voor
menselijke bewoning en inderdaad gaan de
oudste sporen van bewoning in ieder geval
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 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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➏ Landgoed Bruggelen
Een gevarieerd landschap. Er liggen naalden loofbossen en enkele heideveldjes. Het
zuidelijke deel bestaat uit stuifheuvels met
‘eikenstrubben’. Dit zijn bossen met grillige,
knoestige en gedrongen eikenstammen. In
het bos liggen een aantal oude grafheuvels.
De grafheuvels zijn zonder veel moeite terug

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
Heldringkerk, Hoenderloo / © S.I.V.A.

Hoenderloo en Loenen. Het lag aan de
rand van een gebied dat in de volksmond
al eeuwen ‘Het groote zand’ heette, toen
een met heide begroeide en door schapen
begraasde heuvelachtige vlakte.
De boommarter is een van de vaste bewoners van het landgoed. Evenals vele roofvogelsoorten, waaronder de havik en de
wespendief. Op de hei leven reptielen zoals
de zandhagedis, hazelworm, ringslang en de
adder. In de open bossen zijn zangvogels als
boompieper en geelgors te vinden. In het
gebied zijn meerdere dassenburchten.

➌

40

B

Waterberg

➌

Weikampen

D

4D-v6 / 11 km

➐

30

50

➍

20

➎

Spelderholt

De Ringakker

➋

Schenkershul

Grote Zand

10

60

➏

Bruggelen

C

A➊

70

Lierderbos

Varenna

•

➑

|5

