Trage Tocht Driedorp
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Landgoederen Hell, Gerven en Appel
Je zou het hier misschien niet verwachten, maar we wandelen in een paradijselijk
coulisselandschap in de Gelderse Vallei. We komen door de buurtschappen Driedorp en
Appel. Steeds op de rand van bos en boerenland. Wat een rust en een stilte, behalve dan
het lawaai van de vogels en zomerse kikkerconcerten in de moerassige natuurgebieden.
We wandelen rondom de Appelsche Heide, van nationale betekenis omdat het een
vochtig heidegebied is met enkele vennetjes. En dan ook nog eens achttien kilometer
lang alleen maar onverharde paden en wegen onder onze voeten. Jammer genoeg geen
horeca in de buurt in de wijde omgeving, dus echt een route voor de zelfvoorzienende
wandelaars.

versiedatum: 22-09-2015

Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je in de richting van de benzinepomp en de kerk. Je gaat de
eerste weg linksaf, Nieuwe Voorthuizerweg en buigt met de weg mee naar rechts. Vanaf
de parkeerplaats bij de kerk loop je terug naar de weg en je gaat rechtsaf (Nieuwe
Voorthuizerweg). Je passeert aan je rechterhand een smeedijzeren hek en direct daarna
ga je rechtsaf over een planken bruggetje een onverhard pad in langs een bordje van
Natuurmonumenten ‘Oldenaller Vossenpoel’. Direct meebuigen naar links, een smal
bospaadje. Aan het eind rechtsaf. Dit paadje met bochten volgen. Op een splitsing van
paadjes ga je rechtdoor, een smal graspaadje over een open plek in het bos. Je gaat het
bos weer in en aan het eind van dit pad ga je linksaf, een iets breder bospad. Zijpaden
negeren. Je komt uit op een driesprong bij P-20763/001.
2. Hier ga je rechtdoor, Deuverdenseweg, een klinkerweg. Gaat over in asfalt en nu
neem je de eerste onverharde weg naar rechts, Tweede Kruishaarseweg, in de bosrand.
Meebuigen naar links. Even daarna op een driesprong bij een bordje ‘doodlopende weg’
ga je rechtsaf, nog steeds een pad in de bosrand. Direct daarna op een driesprong
rechtdoor en dan volg je een wat bredere halfverharde weg tussen de velden. Een
asfaltweggetje kruisen en rechtdoor langs een bordje ‘Opengesteld Landgoed Hell’, een
onverhard bospad. Verderop wordt het een smaller paadje tussen de velden door,
omzoomd door eiken en berken. Aan het eind rechtsaf, een brede zandweg tussen de
graslanden. Je neemt nu de eerste weg linksaf, Veldhoefweg, ook een brede zandweg.

3. De Ridderwal kruisen en rechtdoor de Veldhoefweg vervolgen. Op een driesprong
met de Hevelschutterweg nog steeds rechtdoor de Veldhoefweg blijven vervolgen. Voor
een oprit naar een huis en een houten hek draai je met de weg mee naar links, nu
Huddingweg. Ter hoogte van een boerderij aan je linkerhand ga je het eerste pad naar
rechts langs een houten afsluitboom en een bordje ‘Landgoed Gerven’. Een breed
karrenspoor, eerst door de velden en verderop weer door het bos. Bijna aan het eind van
een akker aan je linkerhand neem je de eerste weg naar rechts, een brede grassige
bosweg. Bij een bospad naar rechts ga je met de bocht mee naar links. Een pad naar
rechts bij een houten hek negeren. Je gaat over een (deels droog) beekje heen en op
een splitsing direct daarna moet je met het pad meebuigen naar links. Je loopt over een
heideveld. Aan het eind van dit pad rechtsaf, een lange rechte grassige bosweg.
Verderop heb je een groot open veld aan je rechterhand. Met het pad meebuigen naar
links, nu het open veld aan je linkerhand. Dit pad met bochten blijven volgen. Je passeert
een houten afsluitboom en komt uit op een asfaltweggetje. Hier ga je rechtsaf. Na 1 km
kom je op een driesprong bij een wegwijzer.
4. Hier ga je rechtsaf, Nieuwe Voorthuizerweg en direct daarna, voor een drempel,
linksaf, een grasweg met fietspaadje, Woudweg. Je passeert een bankje met prullenbak
aan je rechterhand. Je passeert aan je rechterhand een moerassig natuurgebied. Let op
ruim 500 meter na het begin van dit pad neem je ter hoogte van een bordje aan je
rechterhand ‘Landgoed Appel Kwetsbaar natuurgebied’ het eerste pad linksaf langs een
houten afsluitboom. Direct daarna rechtdoor, dus pad naar rechts negeren. Je gaat op
een driesprong bij een waterplas aan je linkerhand rechtdoor. Aan het eind van dit pad
rechtsaf, een paadje door de bosrand. Aan je linkerhand passeer je een moerassig
gebied. Je passeert een houten afsluitboom en je komt uit op een brede grasweg met
naastliggend fietspad. Hier ga je rechtsaf.
5. Een asfaltweg oversteken en rechtdoor, halfverharde weg met fietspaadje langs de
bosrand, Oude Voorthuizerweg. Je passeert een bordje ‘Opengesteld’ en je gaat direct
daarna de eerste weg linksaf, Stortkamper en Plassersteeg, een breed karrenspoor langs
de bosrand. (Let op wandelaars met hond: hier rechtdoor gaan en over 1,5 km de witrode markering van het Marskramerpad blijven volgen tot je in Appel de route weer kunt
oppikken bij *). Je passeert een woonboerderij aan je rechterhand, dan wordt het een
brede halfverharde weg. Je passeert een bordje ‘Welkom Klompenpaden’ en vervolgt over
het erf van een boerderij. Een weg naar links negeren. Je passeert aan je rechterhand
een zwarte houten schuur. Waar de weg naar rechts draait bij de oprit naar nummer 23
ga je rechtdoor en je buigt direct mee naar links, een pad langs de rand van een
grasland. Op het eind van dat grasland hou je op een Y-splitsing rechts aan, een smal
voetpaadje langs de rand van een akker, een bomenrij aan je rechterhand. Verderop loop
je weer langs grasland. Dan meedraaien met het pad naar rechts. Je passeert een
houten afsluitboom en je komt uit op een asfaltweggetje. Hier ga je linksaf. *Op een
driesprong scherp rechts en na nummer 4b linksaf, klinkers langs de Kruyf mechanisatie.
Gaat over in een asfaltweggetje.

6. Bij voorrangsweg oversteken en rechtdoor, Vrouwenweg, eerst even klinkers, daarna
halfverharde weg met fietspaadje. Verderop wordt het een betonpad tussen het
boerenland. Je komt bij P-20781/001 uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Na ruim
200 meter neem je de eerste brede onverharde weg linksaf langs een houten afsluitboom
en een bordje ‘Opengesteld’. Met dit pad meebuigen naar rechts en naar links. Op een
driesprong met aan je linkerhand een houten afsluitboom buig je met het pad mee naar
rechts. Na een houten afsluitboom kom je uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Deze
weg volg je ruim 800 meter.
7. Na boerderijnummer 3 aan je linkerhand waar de weg met een bocht naar links draait
ga je rechtdoor. Je passeert een metalen hek, een onverhard pad. Je gaat direct daarna
rechtsaf, een grassig pad. Op een Y-splitsing links aanhouden. Op een volgende Ysplitsing rechts aanhouden. Het pad met een bocht naar links volgen. Je hebt aan je
linkerhand grasland. Je komt uit bij een houten hek. Je gaat over een rooster en door een
klaphek en volgt rechtdoor een breed zandpad over een open vlakte. Waar het pad met
een bocht naar rechts draait ga je rechtdoor opnieuw door een klaphek en over een
rooster. Je volgt een smal bospaadje. Op een driesprong rechtdoor, nu een brede
grassige weg. Het pad met een bocht naar rechts volgen het bos in. Even daarna op een
Y-splitsing rechts aanhouden. Aan het eind linksaf. Bij rondweg naar boerenerven twee
keer oversteken en twee keer rechtdoor. Dan volg je een smaller bospaadje. Je passeert
een metalen hek en je komt uit op een klinkerweg. Hier ga je rechtsaf. Deze klinkerweg
blijf je ongeveer 700 meter volgen. Je passeert het bord ‘Driedorp’. Je komt uit bij een
voorrangsweg. Hier ga je voor de bushalte linksaf over het fietspad en voor de
parkeerplaats rechtsaf over het fietspad. Voor de benzinepomp linksaf de voorrangsweg
oversteken en de Nieuwe Voorthuizerweg inlopen en met de weg meebuigen naar rechts.
Dan ben je weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Driedorp, parkeerplaats bij de kerk van de Hervormde Gemeente, Barneveldsweg 148
3862 PD Nijkerk-Driedorp.
Openbaar vervoer
bushalte ‘Slichtenhorsterweg’ lijn 87 station Barneveld – station Nijkerk (niet op za en zo).
Lengte van de wandeling
21 km
Horeca onderweg
geen
Honden
op een heel klein stukje van de route langs de Appelsche straat zijn honden verboden;
hier kun je met hond over 1,5 km het alternatief volgen van het gemarkeerde
Marskramerpad (zie de zwarte lijn op de gps-track en de lichtgroene bolletjes op de
topografische kaart).

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-driedorp/13760/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

