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Kroondomein Het Loo
We wandelen over brede paden door licht glooiende naald- en eikenbossen aan de
noordkant van Hoog Soeren. We komen langs het uitgestrekte Soerense Veld en het
heideveld De Vosselt. De voornaamste bestemming van de Koninklijke Houtvesterij was
in het verleden jacht en bosbouw. Van oudsher is het gebied bekend om zijn wild. De
koninklijke bospercelen hebben prachtige veldnamen als De Slicht, Ossenveld,
Langeberg, Meervelderbos, Duvelsdel en Oude Deling. Wie rust en stilte zoekt, moet hier
wezen. Alleen niet in de periode tussen 15 september en 25 december, want dan zijn
deze bossen op slot voor de jacht. Hoog Soeren is een idyllisch gehucht midden op de
Veluwe met een beschermd dorpsgezicht. Er wonen niet meer dan 250 mensen. Het dorp
kent drie asfaltwegen met een eigen naam. De onverharde wegen hebben geen naam.
Een adres wordt aangeduid met de dorpsnaam en het huisnummer. Tot aan het eind van
de 19e eeuw was Hoog Soeren een agrarische gemeenschap. Door de crisisjaren
toentertijd moesten veel Soerenaren hun boerderij en grond verkopen. Vanaf die periode
ontstond langzamerhand een dorp met burgerwoningen. Tegenwoordig wonen er volgens
Wikipedia relatief veel 65-plussers en mensen met een hoog inkomen.

versiedatum: 07-07-2016

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij de kerk loop je in de richting van een vrouwenbeeld. Pal
voor dat beeld ga je scherp rechtsaf langs de kerk. Meebuigen naar links. Op een
splitsing linksaf langs de nummers 34. Op een kruising linksaf. Je passeert nummer 99
aan je rechterhand. Op een kruising bij nummer 105 linksaf. Je passeert nummer 108
aan je linkerhand. Je passeert een houten afsluitboom en vlak hierna neem je het eerste
bospad naar rechts. Je gaat door een klaphekje en aan het eind rechtsaf, een breder
bospad. Dit pad rechtdoor volgen tot een asfaltweg.
2. Hier oversteken en rechtdoor, een onverhard pad langs een bordje ‘Opengesteld
Kroondomein Het Loo’. Even verder loop je langs de bosrand met een akker aan je
rechterhand. Een zijpad naar links negeren. Op de hoek van de akker meebuigen naar
rechts. Opnieuw langs de bosrand, een smaller paadje met aan je rechterhand de akker.
Dit paadje komt uit bij een Y-splitsing van twee brede paden. Hier neem je de eerste weg
links. Deze weg blijf je rechtdoor 700 meter volgen en dan ga je aan het eind op een
driesprong linksaf. Nu ga je op de eerste kruising rechtdoor, paaltje met groene kop. Op
een Y-splitsing rechts aanhouden. Even daarna op een kruising rechtsaf, een breed pad.
Op een driesprong met een pad naar rechts rechtdoor in de richting van de Echoput.
Door een hoog klaphek naar het fietspad.
3. Bij het fietspad rechtsaf. *Op een kruising, even voor een fietswegwijzer linksaf. De
verkeersweg en fietspad oversteken en rechtdoor, een halfverharde weg het bos in. Je
gaat een wildrooster over en dan neem je het eerste pad naar links langs een bordje
‘Kroondomein Het Loo. Opengesteld voor wandelaars en fietsers. Toegang verboden van
15 september tot 25 december’. Op een kruising vlak voor een houten afsluitboom met
een bordje ‘verboden toegang’ ga je rechtsaf. Dit pad blijf je ca. 1,7 km steeds rechtdoor
volgen. Je gaat dan een hoger heuveltje over en op een splitsing voor een houten
afsluitboom ga je met het pad mee naar rechts. Dit pad blijf je ook rechtdoor volgen.
Zijpaden negeren.
4. Je kruist een brede halfverharde weg en gaat rechtdoor langs een bordje
‘Kroondomein Het Loo’. Je passeert verderop aan je rechterhand een stenen paal met de
letters A en E. Direct daarna twee paden naar rechts negeren. Nu op een kruising met
een brede halfverharde weg rechtdoor. Je hebt aan je rechterhand aan het begin een
reep heideveld. Na ruim 300 meter neem je het eerste grassige bospad naar links. Op
een kruising met aan je rechterhand een bankje met een prullenbank ga je linksaf, een
brede halfverharde weg. Nu neem je het eerste pad naar rechts langs een bordje
‘Kroondomein Het Loo’. Dit pad steeds rechtdoor blijven volgen. Je passeert een grote
open vlakte aan je linkerhand. Dit pad helemaal uitlopen. Aan het eind voor een grote
heidevlakte ga je linksaf. Vlak voor een asfaltweg links aanhouden. Op driesprong direct
daarna rechts aanhouden. Je passeert een houten afsluitboom en komt bij een
parkeerterreintje. Hier ga je direct rechtsaf langs een infopaneel. De weg en fietspad
oversteken.

5. Direct daarna op een Y-splitsing linksaf langs een bordje ‘Kroondomein Het Loo’. Dit
pad loop je 1,3 km helemaal uit. Aan het eind ga je rechtsaf, een brede grindweg. Hierna
neem je het eerste pad linksaf langs een bordje ‘Kroondomein Het Loo’. Dit pad ca. 500
meter blijven volgen tot een schuine kruising. Hier ga je linksaf. Op een driesprong met
een pad scherp naar rechts ga je rechtdoor. Verderop wordt het pad zanderig en dan op
een driesprong met een smaller paadje rechtdoor buig je met dit bredere pad mee naar
rechts. Verderop loopt het pad langs een open veld aan je linkerhand. Je gaat het bos
weer in en even verder draai je met het pad mee naar links. Fietspad en asfaltweg
oversteken en rechtdoor het bos in. Je komt uit op een brede halfverharde weg. Hier ga
je rechtsaf.
6. Een drukke weg oversteken en rechtdoor via een klaphek het bos weer in. Je neemt
het eerste pad naar links. Na ruim 600 meter op een kruising rechtdoor. Nu na krap 700
meter op een kruising opnieuw rechtdoor. Je komt aan de rand van Hoog Soeren. Je gaat
door een hoog klaphek rechtdoor. Dan op een splitsing ook rechtdoor. Deze halfverharde
weg blijf je rechtdoor volgen tot je weer uitkomt bij de parkeerplaats. (Ben je met de bus
gekomen, dan vervolg je bij 1.)
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Hoog Soeren 44, parkeerplaats bij de Kapel van de Protestantse gemeente op de
Klinkenberg, 7346 AJ. Kom je uit de richting van Apeldoorn, dan ga je in de bocht van de
Soerenseweg, vlak voor restaurant Het Jachthuis, rechtsaf een onverharde weg in en
direct daarna rechtsaf in de richting van het kerkje.
Parkeren
bij de kerk.
Openbaar vervoer
bushalte 'De Echoput' lijn 102 langs de N344 vanaf station Apeldoorn richting Harderwijk
(ma t/m za 2 x per uur, za en zo 1 x per uur). Bij de bushalte 'Echoput' oversteken en
over het fietspad in de richting van de Echoput lopen, bij fietswegwijzer 21465/1 nog even
rechtdoor en zie verder bij * in de routebeschrijving onder 3.
Lengte van de wandeling
18 km
Horeca onderweg
Restaurant De Echoput, http://www.echoput.nl/restaurant/ en Wildpark Het Aardhuis,
http://www.aardhuis.nl/. In Hoog Soeren Brasserie Het nieuwe Jachthuis,
http://www.brasseriehetnieuwejachthuis.nl/ en (pannenkoeken)restaurant Berg en Dal,
http://www.restaurantbergendal.nl/.
Percentage verhard-onverhard
1%-99%

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-soerense-veld/14139/ . 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.

