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Achterpark en Paleispark
We maken een mooie wandeling door het park van Paleis Het Loo. Het eerste deel van
de wandeling gaat door het Achterpark, het meer 'natuurlijke' gedeelte met een behoorlijk
geaccidenteerd terrein. Hier zien we uitgestrekte velden met heide, bosbessen en
vossenbessen. We wandelen langs de twee oude aarden forten Java en Frederik
Hendrik. Hoogtepunt van deze wandeling zijn de fraaie sprengen die door Stadhouder
Willem III in gebruik werden genomen om de vijvers en fonteinen bij het Paleis aan te
leggen. Op het tweede deel van de route komen we in het Paleispark met vijvers, open
plekken, boompartijen en houten paviljoens, boshutten en een dierenbegraafplaats. Tot
slot lopen we langs het Paleis en de stallen weer terug naar de parkeerplaats. Wie wil
kan deze wandeling mooi combineren met een bezoek aan het Paleis met museum en
tuinen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de automaat voor de ingang van het park. Na de
automaat neem je op de splitsing het middelste brede grindpad bij een paal met diverse
kleuren. Even daarna op een vijfsprong bij een bank ga je rechtdoor. Nu ook op drie
achtereenvolgende kruisingen steeds rechtdoor. Je komt dan op een zessprong bij een
brede asfaltweg. Hier ga je linksaf over de asfaltweg in de richting van een hek en een
huis. Je blijft deze weg ruim 600 meter rechtdoor volgen. Je loopt langs een hertenkamp
aan je linkerhand. Je passeert het hek en het witte huis en je gaat rechtdoor.
2. Even daarna ga je op een kruising met een asfaltweg en schuin links voor je een
grote parkeerplaats weer rechtdoor. Nu neem je het eerste pad linksaf. Dit pad (paaltjes
met gele kop) met een bocht naar rechts volgen. Op een ongelijke kruising rechtdoor. Je
komt uit op een kruising voor een heuveltje. Hier ga je rechtsaf. Nu paaltje met witte kop.
Pad gaat licht naar beneden. Op een kruising linksaf en direct daarna neem je het
rechterpad dat licht omhoog slingert. Op een kruisinkje daarna rechtdoor, verder omhoog.
Je passeert aan je rechterhand een bankje en aan je linkerhand een drinkbak. Het pad
gaat naar beneden. Even daarna, op een omgekeerde Y-splitsing rechtdoor. Het pad
gaat weer wat omhoog. Doorlopen tot een driesprong. Hier ga je rechtsaf. Direct daarna
aan je linkerhand passeer je een bankje.
3. Aan het eind rechtsaf, een breed grindpad. Kort daarna neem je het eerste pad naar
links (bij een paal met blauwe kop). Je kruist een pad met aan je rechterhand Fort
Frederik Hendrik. Op een volgende kruising met een bankje aan je rechterhand
rechtdoor. Het pad gaat licht omhoog. Op een kruising rechtdoor en op een Y-splitsing
direct daarna rechts aanhouden. Nu op de eerste kruising rechtsaf, een dalend pad. Op
een viersprong rechtdoor, licht naar beneden. Een stuk verderop op een omgekeerde Ysplitsing rechtdoor. Je komt uit bij een splitsing van diverse paden. Hier ga je linksaf over
de brede zandweg (paaltje met rode kop). Even daarna op de eerste kruising rechtsaf.
Doorlopen tot het eind.
4. Voor je een zwarte schuur. Hier ga je linksaf. Op een splitsing met bomen in het
midden rechtsaf. Even daarna op een brede kruising rechtdoor. Nu neem je het eerste
pad linksaf bij een paaltje met zwarte kop in de richting van een bankje onder een rieten
kap. Je gaat rechtdoor langs de spreng(kop), dus paden naar rechts negeren. Je
passeert nog twee keer achter elkaar een spreng(kop). Ook daar steeds rechtdoor en
zijpaden naar rechts negeren. Dan op een kruising met een breder grindpad rechtdoor.
Je passeert opnieuw een spreng(kop) en je gaat rechtdoor. Je loopt nu door een
beukenlaantje. Je passeert nog een spreng(kop) en daarna met het pad meebuigen naar
rechts. Je loopt dan parallel aan een breder pad aan je linkerhand. Doorlopen tot een
spreng en bij die spreng links aanhouden. Je hebt de sprengkop aan je rechterhand. Het
paadje buigt al snel naar links tussen twee hoge wallen door. Daarna kom je langs een
andere spreng te lopen, nu aan je linkerhand. Je gaat een houten bruggetje over en dan
op een kruising direct daarna (met aan je rechterhand een schuilhut met rieten dak op
een heuveltje) weer linksaf opnieuw een houten bruggetje over. Direct daarna een pad
naar rechts negeren. Op een vijfsprong rechtdoor, een grassig pad. Nu op een kruising
rechtdoor. Op een driesprong met een pad naar rechts en drie eiken in het midden ook
rechtdoor, paaltje met rode kop. Op een splitsing voor een spreng met aan je rechterhand
een bankje hou je links aan. Even verder een dieper gelegen spreng aan je rechterhand.
Bij een bruggetje aan je rechterhand ga je links. Steeds rechtdoor, zijpaden negeren. Je
gaat een houten bruggetje over en rechtdoor. Even daarna op een kruising met een brug
aan je rechterhand ook weer ruim 300 meter rechtdoor.

5. Je passeert dan een paaltje met een rode en een zwarte kop en direct daarna op een
kruisinkje met aan je rechterhand zicht op Paleis Het Loo ga je rechtdoor. Op een Ysplitsing links aanhouden. Nu op een driesprong rechts aanhouden. Je loopt in de richting
van een gietijzeren brug. Pal voor die brug ga je linksaf over een pad langs de vijver. Dit
pad langs de vijver blijven volgen. Op de eerste kruising rechtsaf. Even verder ga je weer
via een gietijzeren brug de vijver over. Direct daarna op een kruising rechtsaf, terug langs
de andere kant van de vijver. Met het pad meebuigen naar links voor het houten chalet
langs. Direct na het chalet rechtdoor, grindweg. Even daarna op een Y-splitsing links
aanhouden. Direct daarna een pad naar rechts negeren. Na krap 100 meter opnieuw een
pad naar rechts negeren en direct daarna op een driesprong linksaf. Je hebt nu zicht op
Paleis Het Loo. Op een driesprong linksaf, een breed grindpad. Je komt uit op een
splitsing met voor je een huis en een groot hek. Hier ga je rechtsaf.
6. Je passeert opnieuw een mooi uitzicht op het Paleis. Deze weg vervolgen en na ca.
100 meter op een Y-splitsing schuin rechts aanhouden. Je komt uit op een breed pad en
je gaat rechtsaf. Je passeert water aan je linker- en je rechterhand. Je passeert een
dieren begraafplaats aan je linkerhand in het bos. Even daarna op een splitsing van
diverse paden linksaf en direct daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden. Je komt uit
op een brede grindweg. Hier ga je linksaf. Op een kruising rechtdoor, een bruggetje over.
Direct daarna op een Y-splitsing rechts aanhouden in de richting van een houten
bruggetje en een houten schuurtje. Je gaat het bruggetje over en direct daarna op een Ysplitsing rechts aanhouden (paaltje met blauwe kop). Even verder heb je de vijver aan je
rechterhand. Nu op een driesprong met naar rechts een pad over een bruggetje links
aanhouden in de richting van een houten huisje. Op twee kruisingen verder rechtdoor in
de richting van het huisje.
7. Je passeert dat huisje aan je rechterhand en direct na het huisje neem je het pad
schuin naar links. Direct daarna op een kruising rechtdoor. Aan het eind rechtsaf en direct
daarna op een driesprong linksaf, iets naar beneden. Het wordt een grassig pad. Je komt
bij een brede grindweg. Hier ga je rechtdoor. Je komt uit op een ander pad. Daar ga je
rechtdoor in de richting van een open grasvlakte. Je volgt het grindpad door een meer
parkachtig gedeelte. Doorlopen tot de verharde weg. Hier ga je verder over de asfaltweg.
Op een kruising rechtsaf. Nu neem je de eerste brede grindweg rechtsaf. Op een
ongelijke kruising rechtdoor. Op de volgende kruising neem je het eerste pad linksaf, paal
met gele kop. Op een Y-splitsing links aanhouden, paaltje met geel, blauw, rood. Je komt
weer uit bij de toegang tot het park en de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Paleis Het Loo, ingang via Amersfoortseweg 7313 AA Apeldoorn.
Parkeren
Grote parkeerplaats bij Paleis Het Loo, van april t/m september en tijdens de kerstperiode
2,50 euro per uur, met een max van 7 euro per dag. In de overige maanden is parkeren
gratis. Rij je over de N344 nog een krappe km door, dan kun je daar naar rechts en kom
je bij een gratis parkeerplaats. Begin dan bij 2 in de beschrijving.
Openbaar vervoer
bushalte Paleis Het Loo. Lijn 102 of lijn 16 van/naar station Apeldoorn. Vanaf de bushalte
loop je naar de parkeerplaats bij het Paleis.

Lengte van de wandeling
11 km
Horeca onderweg
Aan het eind van de wandeling kun je naar Grand Café Prins Hendrik Garage, maar
gebruik van de horeca en toegang tot het Stallenplein is alleen mogelijk met een
toegangskaartje voor Paleis Het Loo.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%
Entreekosten Park en Paleis: Entree voor het Park is 2 euro per persoon,
https://www.paleishetloo.nl/museum/paleispark. Entree voor het Paleis, inclusief tuinen
en horeca is 7 euro per persoon, https://www.paleishetloo.nl/.
Honden
honden zijn niet toegestaan op deze route.

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-paleispark-het-loo/14579/ . 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.

