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Kootwijkse Veld, Loobos en Kootwijkerzand
We maken vanuit Kootwijk een prachtige wandeling over de Veluwe. Kootwijk -vroeger
Cotevick- zou een samentrekking zijn van cot (kooi) en vick (wijk) wijk van de
schaapskooien. We zoeken de stilte en horen het ruisen van de wind, het gekras van een
raaf. Het eerste deel van de tocht wandelen over het Kootwijkse Veld, waar
prehistorische grafheuvels liggen. Op het tweede deel van de tocht wandelen door
dennenbossen op stuifzandheuvels, het Loobos. Daarna lopen we een stukje over de
uitlopers van het Kootwijkerzand. Ooit waren de zandmassa's begroeid met dichte
bossen. Door overbeweiding met schapen en het kappen van bomen verdwenen de
bossen en ontstonden uitgestrekte heidevelden. Waar die heidevelden ook weer te
intensief gebruikt werden, kreeg het onderliggende zand vrij spel. Zo ontstonden de
zandverstuivingen. Van alles is er geprobeerd om het zand te beteugelen. Pas tussen
1870 en 1920 slaagde men er in de 'woeste gronden' te bebossen. Het was de bedoeling
om al het stuifzand rond Kootwijk te laten verdwijnen, maar op het laatste moment zag
men de grote landschappelijke waarde in van het resterende zand.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de Y-splitsing. Rechts aanhouden bij P62793/001, zandweg met fietspad. Even daarna op een kruising bij P-62793/002
rechtdoor. Op een driesprong links aanhouden, zandweg met fietspad blijven volgen. Je
gaat een wildrooster over en direct linksaf langs een bordje van Staatsbosbeheer
'Veluwe'. Alle zijpaden negeren en dit pad ongeveer een km helemaal uitlopen. Aan het
eind ga je linksaf. Op een kruising rechtdoor. Op de volgende brede kruising bij P20808/001 rechtsaf, brede bosweg met naastliggend fietspad van betonplaten. Na ruim
600 meter neem je het eerste opengestelde pad naar rechts bij een bordje over de
menroute. Je volgt het pad over de hei tot de bosrand. Hier ga je linksaf langs de
bosrand. Je volgt dit pad ruim 700 meter.
2. Dan neem je het eerste pad links opnieuw dwars over de hei. Aan het eind kom je uit
op een bosweg met fietspad van betonplaten. Daar ga je linksaf. Even verder op de
splitsing bij P-20329 scherp rechtsaf, zandweg met halfverhard fietspaadje. Deze weg 1
km volgen tot een schuine kruising. Hier ga je linksaf, je passeert direct een bankje aan je
linkerhand. Je volgt een karrenspoor over de hei. Met het pad meebuigen naar rechts
langs de bosrand. Verderop meebuigen naar links, nog steeds langs de bosrand. Je komt
uit op een veelsprong.
3. Hier ga je rechtdoor, ook ruiterpad. Nu neem je het eerste pad naar links, een smaller
paadje. Dit paadje door dennenbos op stuifzandheuvels geruime tijd blijven volgen. Je
komt op een driesprong, hier ook rechtdoor. Dan is het een halfverhard fietspaadje. Je
neemt nu het eerste pad rechtsaf. Je komt uit bij een asfaltweg.
4. Oversteken en rechtdoor langs een slagboom en een bordje 'Veluwe Kootwijk'. Een
paadje naar links negeren. Nu op een kruising linksaf, een zanderige weg. Dit brede
zanderige pad steeds blijven volgen, zijpaadjes negeren. Na links het knooppuntpaaltje
nummer 9 ga je in de bocht naar links op het graspad rechtdoor. Je kruist een fietspad en
direct daarna op een kruising van bospaden ga je linksaf, een breed karrenspoor. Op de
eerste kruising rechtdoor. Een pad naar links negeren. Dan op de volgende kruising
rechtsaf, een zanderig pad dat licht omhooggaat. Op een driesprong met een pad naar
rechts rechtdoor en kort daarna op een zessprong ook rechtdoor.
5. Op een brede kruising op een open plek ook rechtdoor. Nu op een volgende kruising
met een brede bosweg met fietspad ga je linksaf richting fietsknooppunt 81. Op een
schuine kruising van ruiterpaden even rechtdoor. Kort daarna neem je het eerste
bospaadje naar rechts. Meebuigen naar links en houd op de top van het heuveltje links
aan, een zanderig pad. Vrij snel bij een Y-splitsing rechts aanhouden. Je volgt het meest
rechtse pad, eerst over begroeide stuifduinen en in de richting van de kale stuifduinen. Je
komt uit op een brede zandweg. Hier hou je rechts aan.

6. Nu ga je op een kruising bij een paaltje met een geel-rode markering en aan je
rechterhand een hoge zandbult linksaf dwars over de zandverstuiving. Dit pad blijf je
steeds zoveel mogelijk rechtdoor volgen in de richting van de bosrand aan de overkant.
Bij een heideveldje aan je rechterhand ga je meebuigen naar rechts. Bij een splitsing van
twee parallelle paden hou je het rechterpad aan. Dit pad loopt het bos in. Op de eerste
kruising ga je rechtsaf. Nu neem je het eerste pad naar links. Je komt uit op een ander
pad.
7. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je het eerste paadje naar links in de richting van een
klaphekje. Door het klaphekje en rechtdoor. Je komt uit op een breed pad. Hier ga je
even naar rechts en direct weer linksaf, ook een brede zandweg. Kerkhofweg naar rechts
negeren, zandweg blijven volgen. Je komt uit bij een voorrangsweg in Kootwijk. Hier ga je
rechtsaf, een wandelpaadje parallel aan de weg. Aan het eind rechtdoor over het
klinkerpad langs de weg. Je passeert de kerk. Op de kruising linksaf, Kootwijkerdijk. Even
verder ben je weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Kootwijk, parkeerplaats aan de Kootwijkerdijk, 3775 KD Kootwijk.
Openbaar vervoer
niet bereikbaar met openbaar vervoer.
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg
In Kootwijk Gasterij ’t Hilletje, http://www.gasterij-hilletje.nl/ en restaurant De Brinkhof,
http://www.restaurantdebrinkhof.nl/.
Percentage verhard-onverhard
0%-100%.

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-kootwijk-2/15077/ . 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.

