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Zilvense heide, Valenberg en Trapjesberg
De glooiende heidegebieden zijn vrij gaaf en er komen zeldzame plantensoorten voor
zoals blauwe zegge, veenbes en kleine schorseneer. Alleen op het laatste heideveld
komen we de fraaie jeneverbesstruiken tegen. Dit deel van de Veluwe heeft een rijke
wildstand van edelherten, reeën en wilde zwijnen. Dus met een beetje geluk... Even voor
het eind van de wandeling komen we langs de schaapskooi van waaruit een kudde
Veluwse heideschapen de omliggende heide begraast. Vroeger leverden de schapen
mest om de Veluwse zandakkers vruchtbaar te maken. Tegenwoordig grazen de
Veluwse heideschapen om te voorkomen dat de hei volgroeit en na verloop van tijd weer
bos wordt. De Schotse Hooglanders op de zuidelijker delen van de Loenermark doen
hetzelfde als de schapen gras en opkomende boompjes uit de heide weggrazen.
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Routebeschrijving
1. Heb je geparkeerd langs de Eerbeekseweg, dan ga je voor de Loenermark linksaf de
Droefakkers in. Ben je met de bus gekomen, dan loop je in de richting van de
Loenermark en ga je daarna rechtsaf de Droefakkers in. Op een driesprong links
aanhouden een klinkerweg, Loenerdrift. Waar de weg naar links draait, ga je rechtsaf een
halfverhard fietspaadje in, Bruisbeek. Op een splitsing rechtdoor, de Bruisbeek vervolgen,
even een stukje bredere weg. Na de huisnummers 12 en 14 ga je rechtdoor, nu weer een
smaller fietspad. Je neemt de eerste weg linksaf, licht omhoog. Op een driesprong
rechtsaf, een brede halfverharde weg. Je passeert aan je rechterhand een bankje met
een prullenbak. Deze weg steeds blijven volgen.

2. Aan het eind op een asfaltweggetje, de Dalenk, rechtsaf en vrijwel direct weer linksaf,
een karrenspoor in de richting van het bos. Je gaat door een groot houten klaphek het
bos in en je passeert een bordje ‘Opengesteld’. Direct daarna hou je op een Y-splitsing
links aan, een smaller bospad dat licht omhoog gaat. Aan je linkerhand grasland en een
villa in de verte. Ter hoogte van die villa en een schuur ga je op een splitsing rechtdoor.
Even daarna op een kruising opnieuw rechtdoor. Dan kom je op een Y-splitsing en daar
hou je links aan. Nu steeds weer rechtdoor, zijpaden negeren. Tot je uitkomt bij een
duidelijke Y-splitsing, daar links aanhouden. Je komt uit op een breder pad aan de rand
van een open stuk in het bos. Hier ga je rechtsaf. Even verder bij een houten afsluitboom
linksaf langs een bordje ‘Loenermark’. Op een kruising direct daarna rechtdoor, een
smaller bospad. Je komt uit op een kruising aan de rand van een heideveld.

3. Hier ga je rechtsaf, steeds het smalle paadje langs de rand van bos en hei blijven
volgen. Aan het eind links over een brede zandweg. Dat brede zandpad hou je aan langs
de rand van de hei tot je uitkomt op een Y-splitsing. Hier links aanhouden en meedraaien
met de bocht naar links. Je komt dan uit in de bocht van een brede grindweg, waar je
linksaf gaat. Deze brede grindweg blijf je voorlopig steeds maar rechtdoor volgen. Je
komt uit bij een veelsprong met P-24508/001. Hier neem je de tweede weg rechtsaf,
opnieuw een brede grindweg met naastliggend asfaltfietspad. Bij P-24520 rechtdoor de
grindweg vervolgen. Alle zijwegen negeren en steeds de brede grindweg vervolgen die
dwars over de hei gaat. Je passeert aan je linkerhand een informatiebord over de
Loenermark als ijkbasis. Je komt uit op een kruising met een asfaltweggetje. Hier ga je
rechtdoor, een breed graspad over de hei. Op een kruising met een volgend
asfaltweggetje ook rechtdoor, zandweg. Even daarna schuin links, een pad langs de rand
van de hei. Op een kruising rechtdoor, het pad langs de rand van bos en hei vervolgen.
Het pad gaat omhoog. Je passeert aan je rechterhand een bankje. Je komt uit op een
asfaltweggetje.

4. Hier ga je linksaf. Nu neem je de eerste weg schuin rechts langs de rand van bos en
hei. Eerste pad rechtsaf. Nu het eerste pad linksaf. Aan het eind rechtsaf, een brede
bosweg. Zijpaden negeren. Deze weg gaat over een heideveld. Op een driesprong
linksaf, een pad langs de rand van de hei volgen. Op een driesprong met aan je
rechterhand een bankje met uitzicht over de hei rechtdoor, het pad langs de rand van de
hei blijven volgen. Aan het eind, op de hoek van het heideveld rechts, opnieuw een pad
langs de rand van de hei volgen.

5. Op een volgende kruising op de hoek van het heideveld ga je weer rechtsaf en volg je
het pad langs de rand van de hei. Aan het eind rechts en direct daarna links langs de
rand van de hei. Op een splitsing rechtdoor het pad langs de hei blijven vervolgen. Nu op
een kruising met een pad waar een stukje asfalt in ligt, linksaf het bos in. Aan het eind
rechtsaf. Steeds rechtdoor. Aan het eind linksaf. Aan je rechterhand heb je de
Trapjesberg. Op een driesprong rechtdoor. Het pad loopt tussen draadhekken door. Je
loopt naar het hek toe voor het grasland. Door het hek heen en het grasland recht
oversteken in de richting van de schaapskooi. Langs de schaapskooi en je volgt een
breed zandpad. Je passeert een veerooster en gaat rechtdoor. Je passeert aan je
rechterhand een parkeerplaats en je komt uit bij een asfaltweg.

6. Hier oversteken en rechtdoor langs een bordje ‘Loenermark’, een brede grindweg.
Deze grindweg blijven volgen. Je komt uit bij een dubbele kruising. Hier linksaf, ook een
brede grindweg. Op een Y-splitsing bij P-24518 rechts aanhouden. Na 300 meter op een
veelsprong rechtdoor, je volgt een grindweg met naastliggend fietspad. Nu neem je na
ca. 300 meter het eerste grassige smallere bospad linksaf, kort na een doorsteek van een
laag dijkje met palissaden. Bij grindweg linksaf. Op een driesprong rechts aanhouden. Op
kruising met asfaltweggetje rechtsaf over het veerooster heen. Direct daarna rechtsaf,
een grindweg tussen de weilanden. Aan het eind linksaf. Op een kruising rechtdoor, een
fietspaadje achter de huizen langs. Je komt uit op een klinkerweg, linksaf. In de bocht van
een asfaltweg rechtsaf, Droefakkers. Even verder ben je weer terug bij café-restaurant
de Loenermark.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Loenen, hotel restaurant Loenermark
Parkeren
Loenen, parkeervakken langs de Eerbeekseweg
Openbaar vervoer
bushalte Bruisbeek, lijn 43 station Dieren
Lengte van de wandeling
17 km
Horeca onderweg
alleen begin- en eindpunt hotel restaurant De Loenermark.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-loenermark/12626/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

Achtergrondinformatie
Loenen
Het Veluwse dorp Loenen stamt al uit het jaar 838. Het bestond uit twee delen, die de
naam Lona en Sulvalda droegen. Sulvalda staat tegenwoordig bekend als de buurtschap
Zilven. Lona komt van een samentrekking van de woorden Lo (= bos) en Na (= veen).
Mede dankzij de vele sprengen en beken in de omgeving groeide Loenen uit tot een
bloeiend dorp.
Loenermark
Op de Loenermark is al heel lang bos aanwezig dat in gezamenlijk gebruik was bij de
marke van Loenen. De rest bestond uit heide, die tot ongeveer 1850 een essentieel
onderdeel uitmaakte van het landbouwsysteem. De heide werd met schaapskudden
begraasd. In de schaapskooien werden heideplaggen als strooisel gebruikt, die de mest
opvingen. Mest en plaggen werden vervolgens op de akkers gebracht. Er is nog altijd een
schaapskooi en een schaapskudde op de Loenermark. Op de Zilvense Heide bevindt
zich een ijkbasis voor optische instrumenten. Deze plaats werd gekozen vanwege de
grote geologische stabiliteit van dit gebied. De bossen bestaan vooral uit naaldbomen,
maar er zijn ook eiken en berken. Veel voorkomende planten op de bosbodem zijn
vossebes, bosbes en bochtige smele. De heidevelden zijn vrij gaaf en bevatten zeldzame
plantensoorten zoals blauwe zegge, veenbes en kleine schorseneer. Het gebied heeft
een rijke wildstand van edelherten, reeën en wilde zwijnen.
Schaapskooi
Centraal in het gebied ligt de uit 1956 daterende schaapskooi van waaruit een
schaapskudde de heide iets verderop begraast. Vroeger leverden de schapen mest om
de Veluwse zandakkers vruchtbaar te maken. Tegenwoordig laat men de schapen op de
heide grazen om te voorkomen dat die volgroeit en na verloop van tijd weer bos wordt.
De Schotse Hooglanders op de zuidelijker delen van de Loenermark doen hetzelfde als
de schapen: gras en opkomende boompjes uit de heide weggrazen.

