Trage Tocht Renderklippen
Auteur: Rob Wolfs
Sprengen en heuvelachtige heide
We wandelen al snel langs de sprengen van de Noordelijke Horsthoekerbeek. De beek
ontspringt uit een uitgebreid stelsel van acht sprengkoppen in de bosrand. Sprengen zijn
de bronnen van beken die oorspronkelijk gegraven werden om energie te leveren voor
molens. De beken - hoe idyllisch ze ook lijken - waren vroeger echte bedrijfsbeken. We
wandelen verder door het bos en komen bij de Renderklippen, een heuvelachtig
heideveld. De heuvels zijn na het einde van de laatste ijstijd ontstaan door het opstuiven
van zand. De heidevelden worden begraasd door een schaapskudde om ze vrij te
houden van opslag. Belangrijkst voorkomende heidesoorten zijn de struikheide en op
vochtige plaatsen dopheide. Het laatste deel van de route lopen we langs de sprengen
van de Heerderbeken.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de begraafplaats loop je naar de verharde toegangsweg.
Hier linksaf langs een witte slagboom, een onverharde weg met fietspad van betonplaten.
Op kruising met zandweg en betonfietspad rechtsaf. Daarna neem je de eerste brede
bosweg links. Op de eerstvolgende grote kruising linksaf. Je neemt nu het eerste pad
schuin naar rechts langs een slagboom. Op de kruising daarna rechtsaf, een smaller
bospad met rode paaltjes. Op een Y-splitsing links aanhouden en direct daarna op een
kruising rechtdoor. Je komt bij een sprengkop, daar ga je rechtdoor. Even daarna bij een
volgende sprengkop op een driesprong ook rechtdoor. Met het pad meebuigen naar
rechts en dan loop je langs de sprengenbeek in de diepte.

2. Waar de beek ophoudt ga je linksaf langs een infobordje en daarna opnieuw linksaf
langs de beek terug in de omgekeerde richting. Je passeert aan je linkerhand een
bruggetje en buigt dan met het pad mee naar rechts. Je komt bij een hoek van een
weiland. Meebuigen naar links. Bij een klaphekje aan je linkerhand hou je rechts aan, een
brede rechte bosweg. Je passeert aan je linkerhand een afsluitboom en een
scoutinggebouw. Hierna op een vijfsprong rechtdoor langs een afsluitboom en een bordje
'Bosgebied Gemeente Heerde', een smaller pad. Je loopt langs camping De Klippen aan
je linkerhand. Steeds rechtdoor ca. 500 meter, alle zijpaden negeren.

3. Op een driesprong met gras in het midden en een wegwijzer en aan je linkerhand een
sprengkop ga je rechtsaf. Kort daarna op een driesprong rechtdoor. Je passeert verderop
aan je linkerhand een grafheuvel en gaat steeds rechtdoor tot een kruispunt van
fietspaden op de hei bij P-22770/001. Hier ga je schuin rechts omhoog via trappen.
Bovenop een bankje met uitzicht over de Renderklippen. Voor het bankje ga je rechtsaf
en je volgt een slingerend voetpad over de heideheuvels. Uiteindelijk loop je via
trappetjes weer naar beneden. Op de kruising onderaan linksaf, halfverhard fietspad. Je
passeert aan je rechterhand een grasveld en een grote parkeerplaats.

4. Daarna op een kruising rechts en op Y-splitsing links aanhouden in de richting van de
schaapskooi. Voor de schaapskooi langs linksaf in de richting van een bankje. Pad naar
rechts negeren en direct daarna op Y-splitsing rechts aanhouden. Aan het eind voor een
moerassig terrein links. Op een vijfsprong rechtdoor het bos in. Op splitsing links
aanhouden. Op volgende splitsingen rechts aanhouden. Je komt uit bij een bank voor het
Pluizenmeer. Hier ga je naar rechts. Meebuigen naar links en na de volgende
picknickbank ga je ter hoogte van een informatiebord rechtsaf, een pad dat omhoog gaat
in de richting van een schuilhut.

5. Daarna bij P-20119/001 fietspad van betonplaten oversteken en opnieuw over een
heideveld. Je gaat trappetjes op, passeert een bankje en trappetjes weer af. Nog een
keer trappetjes op. Het paadje daalt af. Op een driesprong rechtdoor naar de asfaltweg.
Asfaltweg oversteken en rechtdoor langs bordje 'Bosgebied Gemeente Heerde', een
bospad. Op driesprong bij een infobordje over inlandse eik links omhoog. Direct daarna
een pad scherp naar rechts negeren en verder omhoog. Bovenop ook een paadje naar
rechts negeren en verder naar beneden. Aan het eind rechts, een brede bosweg.

6. Op vijfsprong de tweede weg naar links. Nu neem je het eerste opengestelde pad
rechtsaf. Verderop rechtdoor langs een hek aan je linkerhand, dan grassig pad. Aan het
eind op brede zandweg linksaf. Waar deze weg een bocht naar rechts maakt, bij een
metalen hek aan je linkerhand, ga je rechtsaf. Direct fietspad oversteken en rechtdoor
langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Veluwe Heerdersprengen'. Je loopt over een
smal bospaadje langs een sprengenbeek in de diepte. Op een Y-splitsing links
aanhouden. Op een kruising rechtsaf, een smal halfverhard bospaadje. Aan het eind
tegenover huis Emmanuël linksaf, asfaltweg.

7. Tegenover huisnummer 16 rechtsaf langs een slagboom, een grassige bosweg langs
een bordje 'Ambtsbos'. Aan je linkerhand ligt een sprengenbeek achter de wal. Aan het
eind linksaf. Bij de asfaltweg rechtsaf. Met de weg meebuigen naar links, Dennenlaan.
Op driesprong met Berkenlaan nog even rechtdoor. Kort daarna rechts, een voetpad door
het bos. Verkeersweg oversteken en je loopt weer terug naar de parkeerplaats bij de
begraafplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
parkeerplaats bij Gemeentelijke begraafplaats Engelmanskamp, Elburgerweg 29, 8181
EM Heerde.
Openbaar vervoer
niet bereikbaar met OV.
Lengte van de wandeling
9 km.
Horeca onderweg
Uitspanning bij de schaapskooi, http://www.opdeveluwe.eu/.
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-renderklippen/13851/ . 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.

