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Elspeetse Heide
We maken vanuit het dorp Vierhouten een échte heidewandeling. De route gaat op
enkele stukjes bos na grotendeels over en langs de uitgestrekte Elspeetse Heide. Het
noordelijke deel van de Elspeetse heide kenmerkt zich door veel heuvels, die prachtige
vergezichten bieden. In het terrein liggen drie bergen Stakenberg, Liesberg en Turfberg.
Het zuidelijke gedeelte van de heide is veel vlakker. De zandstroken herinneren nog aan
het gebruik van de heide als oefenterrein voor militaire voertuigen. Veel oefenterrein,
zoals ook de Elspeetse heide is afgestoten door Defensie na het uiteenvallen van het
Oostblok en het afschaffen van de dienstplicht. Het gebied is nu heel rustig en de natuur
kan zich daardoor volop ontwikkelen. Er komen veel typische heidevogels voor, zoals de
veldleeuwerik, de roodborsttapuit en de boompieper. De heide wordt begraasd door een
kudde van ruim 150 schapen. Op de heide is een grafheuvel nagebouwd die een goed
beeld geeft van de manier waarop de doden in een ver verleden werden begraven. Aan
de noordkant van de heide komen we langs een uitkijktoren waar we een mooi uitzicht
hebben over het hele gebied.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte loop je richting Dorpshuis ’t Frusselt in. Vanaf de parkeerplaatsen
langs ’t Frusselt loop je verder over de asfaltweg. Je neemt de eerste grindweg naar links.
Op een driesprong meebuigen naar rechts. Na het Eekhuus aan je rechterhand ga je
linksaf. Je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Bij P-63026 met de bocht mee
naar links en direct daarna bij een bord ‘doodlopende weg’ steek je schuin naar rechts een
betonplaten fietspad over en loop je een onverhard grassig pad in langs een bordje
‘Opengesteld. Heideterrein Gemeente Nunspeet’. Een fietspad oversteken en rechtdoor,
een pad langs de bosrand en hei volgen. Op een kruising linksaf bij een paal met groene
en rode band, omhoog. Boven op de heuvel verder rechtdoor, het brede pad over de hei
volgen. Je volgt het pad met een haakse bocht naar links in de richting van de bosrand.

2. Bij een replica van een grafheuvel even voor de bosrand ga je met de bocht mee naar
rechts. Even daarna waar deze brede weg naar links buigt ga je rechtsaf langs een
bordje ‘Opengesteld’ licht omhoog over de hei. Aan het eind linksaf. Op een kruising
linksaf naar de bosrand. Bij die bosrand ga je rechtsaf. Dit pad daalt langzaam af over de
hei. Dit pad steeds blijven volgen. Op een splitsing bij de bosrand rechts aanhouden in de
richting van een stenen tafel met stoelen. Bij die tafel ga je rechtdoor langs de bosrand.
Na krap 500 meter ga je bij een routepaaltje met diverse markeringen linksaf, een smaller
paadje langs de bosrand aan je rechterhand. Op een Y-splitsing aan het begin van het
bos hou je rechts aan, een eikenlaantje. Dit pad blijven volgen. Je komt uit op een brede
zandweg. Hier ga je rechtsaf in de richting van een verkeersweg.

3. Deze verkeersweg oversteken en rechtdoor langs een bordje ‘Gemeentebos
Nunspeet’, een brede bosweg. Na ca. 200 meter neem je de eerste brede grassige
bosweg naar rechts. Nu neem je na ruim 450 meter het tweede pad naar links (aan je
rechterhand staat vlak daarvoor een stenen paal). Na ruim 500 meter op een kruising
rechtsaf. Nu ga je op een kruising aan de rand van de hei linksaf, een brede grassige
weg in de bosrand. Waar dit pad met een bocht naar links draait en een fietspaadje
oversteekt, ga je schuin rechtsaf, een smal paadje bij een geel-rode pijl. Je komt dan uit
op een breder pad langs de hei. Hier ga je linksaf. Met dit pad meebuigen naar links en
even verder op een kruising van de Schapendrift-Bergweg bij P-20203/001 ga je rechtsaf
over de hei. Je neemt na ca. 150 meter het eerste pad naar links.

4. Nu neem je na ca. 350 meter het eerste pad naar rechts, licht omhoog. Op een
splitsing met het pad meebuigen naar rechts. Je loopt steeds langs de rand van de hei.
Je kruist een fietspad van betonplaten en een onverharde weg en je gaat rechtdoor, een
smal voetpaadje over de hei. Kort daarna op een Y-splitsing het smalle paadje links
aanhouden. je komt uit op een breed tweesporig pad. Hier ga je linksaf. Direct daarna
schuin rechtsaf. Op een kruising met twee parallelle paden ga je rechtdoor. Na ruim 300
meter deze weg met een bocht naar rechts volgen. (Ga je hier via het smalle paadje even
rechtdoor, dan kom je bij een uitkijktoren!) Dit pad steeds blijven volgen (palen met rode
kop). Op een kruising met aan je rechterhand twee parallelle wegen ga je linksaf. Nu
neem je na 300 meter het eerste pad naar links. Je gaat direct met de bocht mee naar
rechts. Je loopt in de bosrand. Op een kruising met een fietspad bij P-22706 ga je
rechtdoor. Dan loop je in het bos. Nu steeds rechtdoor lopen tot een verkeersweg.

5. Oversteken en rechtdoor over het fietspad. Je volgt het fietspad ca. 450 meter over
de hei en dan ga je op de eerste kruising linksaf bij een paal met een rode en een groene
band, een onverhard pad dat daalt. Op een kruising linksaf. Het pad met een bocht naar
rechts volgen. Je komt uit op een vijfsprong. Hier neem je de tweede weg rechts (paal
met rode en groene band). Deze bosweg uitlopen. Je passeert een houten afsluitboom
en je loopt over een parkeerterreintje. Een fietspad van betonplaten oversteken en op de
driesprong rechtdoor, asfaltweg. Je loopt tussen de recreatievelden van de
Paasheuvelgroep door. Deze asfaltweg rechtdoor blijven volgen en je komt weer uit bij de
parkeerplaats of de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Dorpshuis Horsterhoek, Elspeterbosweg 26 8076 RC Vierhouten.
Parkeren
parkeerplaatsen bij Dorpshuis Horsterhoek langs ’t Frusselt, volg borden P Dorp.
Openbaar vervoer
bushalte ‘Vierhouten Centrum’ lijn 112, station Nunspeet (alle dagen 1 x per uur).
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
in Vierhouten zijn veel horecagelegenheden. Na zo’n 9 km kom je dichtbij Hotel Landgoed
Staverden met Grand Café, maar deze is pas geopend na 15.00 uur.
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-vierhouten-stakenberg/14450/ . 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.

