Trage Tocht Doornspijk
Auteur: Rob Wolfs
Landgoederen Klarenbeek en De Haere
We wandelen in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe.
Doornspijk is een overwegend agrarische gemeenschap. Het is een van de oudste
dorpen van de noordwest Veluwe. In het jaar 800 werd al melding gemaakt van 'Villa
Thornspic'. Midden in het dorp ligt het prachtige landgoed Klarenbeek met een
historische buitenplaats. Het landschapspark met grachten en vijvers werd in de loop van
de 19e eeuw aangelegd in de Engelse landschapsstijl. We vervolgen onze route over
eikenlanen in een halfopen coulisselandschap naar de rand van de Veluwe. Landgoed
De Haere bestaat voornamelijk uit dennenbossen, afgewisseld met eiken en berken.
Midden in het gebied ligt verrassend genoeg een nog levende zandverstuiving die
plaatselijk bekend is als De Zoom. De omstandigheden in het stuifzand zijn extreem, het
kan er erg heet worden en door het bewegende zand kunnen planten moelijk wortelen.
De planten die hier wel kunnen groeien zijn buntgras, heidespurrie en diverse soorten
mossen en korstmossen. We lopen over nieuwe wandelpaden met klinkende namen als
Hoefhamerpad en Poppepad terug naar Doornspijk.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de Spar ga je linksaf. Bij de voorrangsweg linksaf over het
fietspad. Na huisnummer 65 ga je linksaf langs een bordje ‘Opengesteld’. (Kom je met de
bus uit Nunspeet, dan loop je over het fietspad in de rijrichting van de bus. Doorlopen tot
de Gereformeerde Kerk aan je linkerhand en pal voor het witte huis met nummer 65 ga je
rechtsaf langs een bordje ‘Opengesteld’.) Je gaat door een metalen hekje en vervolgt het
onverharde pad tussen de hoge bomen. Je gaat door een voetgangerssluisje en langs
een bordje ´Opengesteld´ en vervolgt het smallere paadje rechtdoor. Op een kruising
rechtdoor in de richting van de bosrand. Je komt uit op een breder pad en hier ga je
rechtdoor. Je passeert een prullenbak en een bankje aan je linkerhand.

2. Op een splitsing bij een bankje aan je linkerhand ga je rechtsaf over een graspad
tussen de graslanden door. Een pad naar links negeren. Het pad gaat iets omhoog. Waar
dit pad naar rechts buigt ga je rechtdoor langs bankjes naar beneden en aan het eind
linksaf, een smaller bospaadje. Op een splitsing na ca. 100 meter rechtsaf. Even verder
loop je langs de bosrand. Met het pad meebuigen naar links om het weiland heen. Vrijwel
direct daarna rechtsaf tussen houten planken door, een bruggetje over en opnieuw
tussen houten planken door en op de hoek van het weiland ga je rechtsaf, een smal
paadje tussen bomen en grasland. Je komt uit op een brede onverharde weg. Hier ga je
linksaf, een bomenlaan. Dit pad met een bocht naar links en naar rechts volgen.
Doorlopen tot je uitkomt op een asfaltweggetje.

3. Hier ga je linksaf. Na nummer 65b neem je direct de eerste weg rechtsaf,
Schootbruggeweg. Nu de eerste asfaltweg naar rechts, Hoevensweg. Na huisnummer 5
aan je linkerhand ga je linksaf een halfverharde weg in, Kuijlmansweg langs een bordje
´Opengesteld´. Op een vijfsprong ga je linksaf, halfverharde Schootbruggeweg. Zijpaden
negeren. Gaat over in asfalt. Op kruising rechtdoor het bos in langs een houten
afsluitboom en een bordje van het Geldersch Landschap ´De Haere´, een bospad. Op de
hoek van een hek aan je linkerhand met de bocht mee naar rechts en direct daarna het
eerste pad naar links. Dat bospad komt uit op een kruising bij een asfaltweggetje.

4. Je gaat hier rechtdoor, een halfverharde weg. Bij huisnummer 9a ga je op een
driesprong rechtdoor langs twee garages en direct daarna rechtdoor een bospaadje in
langs een houten afsluitboom en een bordje ‘De Haere’. Je komt uit op een kruising van
paadjes. Hier ga je rechtsaf in de richting van de zandverstuiving. Bij picknickbanken aan
de rand van de zandverstuiving ga je linksaf. Hier is geen duidelijk pad. Je blijft zoveel
mogelijk de rand van het zand volgen. Na krap 200 meter ga je weer naar links het bos
in, bij een paaltje met een blauwe kop. Vanaf hier steeds rechtdoor blijven gaan, alle
zijpaden negeren tot je uitkomt op een fietspad. Hier ga je rechtsaf. Op een driesprong
waar het fietspad naar links buigt ga je rechtdoor langs een houten slagboom en een
bordje ‘De Haere’, een bospad. Een pad naar rechts negeren. Het pad gaat het bos uit en
komt uit op een onverharde weg bij huisnummer 10. Je gaat met de bocht mee naar
rechts. Op kruising met een breed zandpad bij brievenbussen ga je linksaf. Op een
kruising rechtsaf in de richting van een parkeerplaats.

5. Ter hoogte van de parkeerplaats neem je de eerste onverharde weg linksaf. Je komt
uit op de Verlengde Haerderweg. Hier ga je linksaf, asfaltweggetje. Onverharde weg naar
links negeren en dan bij huisnummer 18 aan je linkerhand met de asfaltweg meebuigen
naar rechts. Bij huisnummer 7 aan je rechterhand met de bocht mee naar links. Dan
neem je de eerste weg rechts bij P-24193/001 richting nr. 3a. Op een kruising rechtsaf
langs een boerderij. Dan wordt het een onverharde weg met fietspad. Waar het fietspad
naar links buigt, loopt je rechtdoor over een halfverharde weg. Je neemt al snel voor
huisnummer 11 aan je rechterhand het eerste pad naar links het bos in. Pad naar rechts
negeren. Aan het eind rechtsaf, een breed pad. Nu neem je weer het eerste pad links.
Aan het eind linksaf. Even daarna rechtsaf, fietspad. Nu neem je na wit-rode paaltjes niet
het pad naar het huis, maar direct daarna het karrenspoor linksaf met boerenland aan je
rechterhand. Op een driesprong rechtdoor. Meebuigen naar links en bij huisnummer 6
weer naar rechts over klinkers. Verderop weer halfverhard. Je komt uit bij een asfaltweg.

6. Hier oversteken en rechtdoor, een onverharde weg. Met het pad meebuigen naar
links voor huisnummer 11. Na huisnummer 9 ga je linksaf, een smal paadje tussen de
velden. Op de hoek van de akker aan je rechterhand ga je bij een paaltje met een
markering rechtsaf langs een houten voetgangerspassage, een smal bospaadje in en
langs de bosrand. Je gaat weer langs een voetgangerspassage en je komt uit op een
breed karrenspoor. Hier ga je rechtsaf en je loopt tussen de velden. Op een driesprong
ga je linksaf, halfverharde weg langs boerderijen. Op een driesprong na nummer 33
rechtdoor, asfaltweg. Aan het eind rechtsaf, Vaarbekerweg.

7. Na huisnummer 20 linksaf, onverharde Hoefhamerpad. Op een kruising rechtdoor,
een pad in de bosrand. Aan het eind linksaf, een eikenlaan. Je passeert een houten hek
en volgt de eikenlaan rechtdoor. Je komt uit op een asfaltweggetje. Hier ga je rechtsaf.
Weg naar rechts, Haerderweg, negeren, dan verder over de Scholtenssteeg. Waar de
weg met een bocht naar links draait ga je rechtsaf naar nrs. 4 t/m 8. De weg volgen over
het erf van een boerderij en met de bocht mee naar links. Direct daarna ga je rechtsaf
over het Poppepad, een brede grasweg met fietspaadje tussen de weilanden. Het pad
draait met een bocht naar rechts langs een huis en dan wordt het een breed karrenspoor.
Meebuigen naar links. Je komt uit op de Verbindingsweg.

8. Daar ga je linksaf. Koopsweg naar links negeren. Bocht naar links volgen en dan op
een driesprong rechtsaf, Burgemeester Frieswijkweg. Waar deze weg met een bocht
naar rechts draait, ga je linksaf een halfverharde weg in naar nr. 16, 16a en 16b. Met de
weg mee naar rechts buigen over het erf van de boerderij en weer met de bocht mee
naar links. Aan het eind van dit pad rechtsaf. Even daarna op driesprong rechtsaf. Met de
bocht mee naar links en weer naar rechts. Deze halfverharde weg blijf je 1 km rechtdoor
volgen, eerst tussen de graslanden en verderop een eikenlaan. Je passeert het bord
‘Doornspijk’ en aan het eind ben je weer terug bij de parkeerplaats bij de Spar. (Voor de
bushalte ga je links naar de voorrangsweg en linksaf over het fietspad naar de bushalte.)

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Parkeerplaats Spar, Oude Hogeweg 2A, 8085 PA Doornspijk.
Parkeren
Parkeerplaats bij de Spar of bij de Gereformeerde Kerk aan de Zuiderzeestraatweg.
Openbaar vervoer
bushalte Centrum, lijn 100 Nunspeet-Zwolle
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
Doornspijk: café H. van den Berg, Zuiderzeestraatweg West 62. Rustpunt Familie
Poliner, Berkenweg 2. Rustpunt Museumboerderij Familie Karzijn, Koeweg 23.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%

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-doornspijk/14076/ . 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.

