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Spelderholt en Het Leesten
We maken een stevige wandeling door de heuvelachtige bossen ten noorden van
Hoenderloo. Het Spelderholt is nog een ruig stukje Veluwe met stuifzand en steil
opgestoven heuvels, waarop grillig gevormd strubbenbos van zomer- en wintereiken
groeit. De route gaat voornamelijk over brede zandwegen en af en toe over smalle
kronkelpaadjes. Halverwege de wandeling komen we bij de kiosk Het Leesten, een mooi
rustpunt. We wandelen over de Leesterheide weer de bossen in. Aan het eind van de
wandeling komen we langs de fraaie witte dorpskerk van Heldring die werd gebouwd in
1857. Hoenderloo ontstond in de veertiger jaren van de 19e eeuw als een oase midden
tussen de zandbergen. Dominee Heldring zag in 1839 tijdens een van zijn vele
zwerftochten te voet over de woeste Veluwe een groepje armzalige plaggenhutten en
'ontdekte' zo Hoenderloo. Hij zag dat er geen water, geen school, geen kerk en geen
wegen waren, en hij zorgde dat het er allemaal kwam.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte of parkeerplaats loop je in de richting van eetcafé De Zevensprong
en restaurant Het Deelerhof. Direct na het Deelerhof ga je scherp rechtsaf, een grindweg
in, Oudeweg. Je passeert het bordje 'einde Hoenderloo'. Zijpaden negeren. Asfaltweg
oversteken en rechtdoor de onverharde Oudeweg vervolgen langs de bosrand. Na ca.
250 meter neem je het eerste pad linksaf het bos in. Je hebt een hek van gaas aan je
rechterhand. Aan het eind rechtsaf, een halfverharde weg die licht omhoog gaat. Op een
kruising na huisnummer 55 aan je linkerhand ga je rechtdoor. Je gaat door een klaphekje
of over een wildrooster, je passeert een bordje 'Veluwe' en je gaat opnieuw rechtdoor. Op
een kruising rechtdoor.

2. Op de volgende kruising rechtsaf, Waterbergweg, een halfverharde weg met
naastliggend fietspad. Nu neem je het eerste pad linksaf. Dit pad blijf je 2 km rechtdoor
vervolgen, dus alle zijpaden negeren. Je komt dan op een duidelijke driesprong en je
gaat linksaf langs een paaltje met nummer 74. Op een splitsing bij een paaltje met
nummer 80 ga je rechtdoor. Het eerste pad naar links negeren en direct daarna op een
schuine kruising (met aan je rechterhand een bordje 'Bruggelen') links en direct weer het
eerste pad naar rechts. Nu neem je het eerste pad naar links, een smaller pad omhoog.
Dit slingerende pad over de heuvelrug steeds blijven volgen. Je komt uit op een bredere
bosweg en je gaat rechtsaf. Nu neem je het eerste pad links, een grassig bospad. Dit pad
uitlopen.

3. Aan het eind rechtsaf, zandweg met fietspad. Nu neem je het eerste pad linksaf langs
een bordje 'Bruggelen'. Op een kruising rechtsaf. Op de eerstvolgende kruising linksaf.
Op kruising rechtdoor. Aan het eind linksaf. Kort daarna neem je het eerste pad rechtsaf.
Aan het eind rechtsaf. Kort daarna het eerste pad linksaf. Op een Y-splitsing links
aanhouden, direct daarna een pad naar rechts negeren en na 150 meter op een
driesprong rechtsaf bij een bordje 'Veluwe Ugchelen Hoenderloo'. Het pad gaat licht
omhoog. Even verder op een driesprong aan de rand van de hei ga je rechtdoor. Je
passeert aan je linkerhand een picknickbank en vervolgt het pad rechtdoor langs de rand
van de hei. Meebuigen naar links en aan het eind linksaf. Op een schuine kruising
rechtdoor langs een bankje aan je rechterhand. Direct daarna op een driesprong schuin
rechtsaf. Op een kruising even links en direct rechts door een klaphekje en direct weer
linksaf. Je hebt het hek van gaas aan je linkerhand en het pad gaat dalen. Na 150 meter
het eerste pad rechtsaf. Dit pad uitlopen tot je uitkomt bij een groot houten hek.

4. Je gaat voor het hek linksaf en volgt het pad met een hoog hek aan je rechterhand.
Meebuigen naar links. Nu het eerste paadje naar rechts. Direct schuin links aanhouden
langs een draadhek aan je rechterhand. Waar het hek een bocht naar links maakt, ga je
rechtsaf door het klaphekje en je volgt een grindpaadje. Het paadje daalt en bij een
wegwijzer van Staatsbosbeheer ga je schuin links omhoog. Direct daarna op een splitsing
rechtdoor verder omhoog langs een hek van gaas aan je linkerhand in de richting van
een klaphekje. Door het klaphekje, je komt in meer open terrein en je neemt alweer snel
het eerste pad naar rechts. Op een kruising met een halfverhard pad ga je rechtdoor, een
grindpad. Rechtdoor vervolgen langs de rand van de hei. Je passeert een picknickbank
aan je linkerhand en vervolgt het pad langs de rand van de hei. Op een kruising ga je een
klaphekje door en direct daarna ook rechtdoor, een breed grindpad dwars over de hei.
Paden naar rechts negeren. Het pad gaat dalen. Op een Y-splitsing rechtdoor, het pad
licht omhoog volgen in de richting van de bosrand. In de bosrand op driesprong linksaf,
een smal paadje en direct daarna op een Y-splitsing links aanhouden. Je komt uit op een
brede bosweg bij een bankje. Daar ga je linksaf opnieuw langs de rand van de hei.

5. Je gaat door een klaphekje en je gaat direct rechtsaf. Nu neem je het eerste pad
links, een donker sparrenbos. Na ruim 100 meter op de eerste kruising rechtdoor. Op de
volgende kruising rechtsaf. Op eerste kruising linksaf, een smal bospaadje met bochten
volgen. Het paadje gaat dalen. Achter elkaar een fietspad en bosweg kruisen en
rechtdoor, nu weer een breder bospad. Zijpaden negeren. Op een brede kruising
rechtsaf. Nu op de eerste kruising rechtdoor. Een pad naar rechts negeren en even
daarna schuin rechtsaf na een paaltje met een huifkar en een ruiter. Je kruist een
fietspad en een bosweg en gaat rechtdoor. Op volgende kruising ook rechtdoor. Pad gaat
omhoog en weer omlaag. Een pad dat schuin van links komt negeren. Even daarna op
een driesprong links aanhouden. Zijpaden negeren. Aan het eind van dit pad ga je door
een klaphek en je loopt naar de bocht van een asfaltweg. Hier ga je rechtdoor, een lange
rechte weg omzoomd door eikenbomen. Doorlopen tot kruising met Brouwersweg.

6. De Brouwersweg oversteken en rechtdoor, Weikamperweg. Na ca. 100 meter stap je
over op een onverhard paadje aan de linkerkant van de weg. Je loopt een stukje parallel
aan de weg en je buigt dan vanzelf met dit paadje mee naar links het bos in. Direct
daarna links aanhouden, een pad dat licht omhooggaat. Het paadje met een bocht naar
rechts volgen. Je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je linksaf. Op een splitsing van
wegen ga je rechtdoor, Kampheuvellaan, licht naar beneden. Je komt uit bij een rotonde
voor De Kampheuvel. Hier ga je schuin rechts tussen houten paaltjes door, een grassige
weg tussen lage eikenbomen. Je komt uit op een brede grindweg; hier ga je linksaf. Je
passeert het bord 'Hoenderloo' en direct daarna rechtsaf, halfverharde Brinkenbergweg.
Op kruising linksaf, Heldringsweg. Je buigt om de kerk heen met het asfaltweggetje. Na
huisnummer 2 aan je linkerhand ga je linksaf, een grindpaadje tussen heggen door. Je
komt uit op de Krimweg en gaat linksaf voor de bushalte of de parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Hoenderloo, bushalte Krimweg Dorp
Parkeren
bij eetcafé De Zevensprong of bij een van de andere horecagelegenheden in de buurt.
Openbaar vervoer
bushalte Krimweg Dorp, lijn 106 van/naar Otterlo
Lengte van de wandeling
18 km
Horeca onderweg
aan het begin- en eind van de route in Hoenderloo diverse horecagelegenheden.
Halverwege de wandeling kiosk Het Leesten.
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-hoenderloo/13997/ . 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
Hoenderloo
Hoenderloo is een relatief jong dorp, het ontstond in de veertiger jaren van de 19e eeuw
als een oase midden tussen de zandbergen. Toen telde het gehucht ongeveer 150
inwoners. Het was predikant Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) die in 1839 tijdens een
van zijn vele zwerftochten te voet over de woeste Veluwe in een groepje armzalige
plaggenhutten Hoenderloo 'ontdekte'. Heldring schreef in zijn boek De Veluwe: eene
wandeling (1841): 'Mogt van deze onze reis ook niets anders overblijven dan eene put en
eene school te Hoenderloo, wij zouden ons rijkelijk beloond rekenen.' De fraaie witte
dorpskerk van Heldring werd gebouwd in 1857.
Op de Kampheuvel vinden we verschillende gebouwen van De Hoenderloo Groep. Het is
een landelijke instelling voor Jeugdzorg en Onderwijs. Ze begeleidt jongeren die even het
spoor kwijt zijn. Het gaat om jongeren tussen de tien en achttien jaar die niet meer thuis
kunnen wonen of onder toezicht zijn geplaatst. Vroeger zat hier de Heldringstichting,
sinds 1848 ook doorgangshuis voor verwaarloosde minderjarigen.
Dennen- en loofbos
De Veluwe is ontstaan op een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd. Zo'n 150.000 jaar geleden
duwden de ijslobben van het landijs grote hoeveelheden door de rivieren aangevoerd
zand en grind voor zich uit en vormden zo de stuwwalllen. De hoogteverschillen zijn later
weer voor een deel uitgevlakt, maar ook nu nog steken de hoogste delen van de Veluwe
ruim 100 meter uit boven NAP. De meeste bossen zijn aangeplant om de woeste
zandgronden te beteugelen en te ontginnen. Het grootste deel bestaat uit bos, de rest uit
heidevelden en zandverstuivingen. In de bossen komt de grove den het meest voor. Dat
komt omdat deze boom met weinig tevreden is en goed tegen een stootje kan. Deze
bomen zijn op grote schaal geplant op de voedselarme zandverstuivingen. Vroeger was
de den goed voor de mijnbouw, nu nog voor fabricage van papier en spaanplaat.
Plaatselijk komen echter ook bossen voor met berk, eik en beuk. In deze eikenbossen
zijn alle bomen grillig van vorm, krom en knoestig. Ze zijn hooguit 10 tot 15 meter hoog
en vaak ontspruiten er diverse stammen aan een stronk. Het zijn restanten van
eikenhakhoutbossen.

