Boswandeling Veluwse malebossen
Garderen
Oudste bossen van de Veluwe
Dit is een wandeling door een van de oudste bossen van de Veluwe. Er groeide hier al
bos toen de Veluwe nog bijna helemaal uit heide bestond. Het is een eeuwenoud
malebos, waarvan de houtopbrengst tussen de eigenaren van de maalschap werd
verdeeld. De tocht gaat door het bosreservaat Pijpebrandje, waar het bos al heel lang
ongestoord heeft kunnen groeien. Je krijgt hier een goed beeld van het bos dat van
nature op de Veluwe thuishoort. Ook op de heide hebben altijdd wel wat bomen gestaan.
Een bijzondere vorm daarvan vormen de enorme eikenclusters die je op het einde van de
wandeling tegenkomt. In dit bos is volop ruimte voor wild.

Routebeschrijving
1. Loop vanaf de bushalte Bakkerstraat met de kerk aan de rechterhand naar de driesprong
(met wegwijzer) en ga LA (Dorpsstraat). Bij de volgende driesprong (met wegwijzer) LA
(Putterweg). Direct daarna eerste verharde weg RA (Harderwijkerweg). Steeds RD en
door hek SBB RD, bospad. Na 1,3 km na kruisen verhard fietspad eerste pad RA (A). Na
700 m na insnijding pad in heuveltje LA. Bij Y-splitsing LA en op eerste kruising LA en na
200 m bij kruising breed pad LA (zoelplek). Na 250 m tweede pad RA, voor
douglassparrenbos. Steeds RD en na 1,3 km verharde weg oversteken en nog 1,3 km
verder einde weg met sluitboom RD, smal paadje naar de hei. Op heide RD pad
oversteken en na 30 m LA, smal paadje door de hei. Na passeren bankje (B) bij kruising
met breed, mul pad LA, 2 paden oversteken naar bordje 'Speuldersbos' en bij bankje RA.
Na 150 m einde pad LA en op kruising RA. Links aanhouden en steeds RD en na 1 km
verharde weg RD oversteken, Drieërweg.
2. In Drie bij Boshuis (C) RD, natuurkampeerterrein RD oversteken, door klaphekje en
meteen daarna op kruising RA, brede beukenlaan. Na 900 m tweede kruising met P20412 LA. Na 300 m even RA naar Solse Gat (D) en weer terug naar paddestoel 21219,
weg vervolgen (geen fietsrichting, rood/wit gemarkeerd). Steeds RD en na 2 km einde
pad LA. Op kruising RA naar grote weg (N797)
3. Grote weg RD oversteken en meteen kruising LA en op eind van het pad op brede
zandweg RA. Op vijfsprong RD. Na 250 m bij bankje bij weiland LA en op kruising RD,
rechts aanhoudend. Pad klimt omhoog, boven eerste pad LA. Einde pad RA. Tweede pad
LA, Bergsham. Op Y-splitsing LA en bij weiland LA, bosrand volgen. Bij huizen links
aanhouden en bij bord Opengesteld RA, steeds smaller wordend pad. Na 700 m grote
weg RD oversteken, kronkelend pad. Einde pad rechts aanhouden naar heideveldje.
Linkerrand heide blijven volgen, langs bankje en einde heide LA en op T-splitsing RA.
Einde pad LA en meteen weer RA, brede zandweg. Op kruising LA en bij grote weg LA
en na 100 m RA, Wilde Kamp (aan overkant Horeca 2). Na 250 m bij bankje LA, heide
oversteken. Bij bankje (E) eikenclusters. Einde pad RD zandweg oversteken, door
slagboom. Einde pad bij bungalowpark RA. Op grote weg LA en na 700 m LA en meteen
volgende LA naar kerk Garderen.
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Praktische informatie
Lengte van de wandeling
18 km over bospaden.
Parkeren
Parkeerplaats bij de dorpskerk van Garderen.
OV
Bushalte Bakkerstraat Garderen, lijn 107 (Ede-Putten) en lijn 112 (Nunspeet-Stroe),
uurdienst, ook op zondag.
Horeca
Boshuis Drie, tel: 0577 407206, niet op ma.
Bilderberg Groot-Heideborgh, tel:0577 462700.
Achtergrondinformatie
Kijkpunten
A:Bosreservaat stokebrandje: hier wordt de strijd tussen eik en beuk gevolgd. Je ziet hier
hoe de beuken boven de eiken uitgroeien die hierdoor afsterven en prooi voor
paddestoelen vormen.
B:Ermelose heide: met vliegdennen en opslag van berken. Door begrazing is de heide
open gebleven. Slechts hier en daar krijgt een boom (vooral berk, vliegden en eik) een
kans.
C:Boshuis: Op de deel van deze eeuwenoude boerderij vond vroeger de holtsprake
plaats, waarbij de maalmannen afspraken maakten over het beheer van het bos.
D:Solse Gat: Een door gletsjers uitgesleten laagte of plek van verzonken zondig klooster.
E:Eikenclusters: Er is veel onderzoek gedaan naar deze mysterieuze eikenclusters. Men
dacht dat ze eeuwenoud zouden zijn. Uit onderzoek blijkt de leeftijd mee te vallen, maar
is duidelijk hoe de clusters zijn ontstaan uit afwisseling van schapenvraat en uitlopen van
de eiken

Route en tekst van deze wandeling zijn gemaakt door Jan Ensing. Deze wandeling is als
pdf-bestand met topografische kaart en GPS-track te vinden op Wandelzoekpagina:
www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/boswandeling-veluwse-malebossengarderen/16509/. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

Deze wandeling wordt –gebundeld met 13 andere wandelingen– uitgegeven in de mooie
gids ‘De mooiste boswandelingen van Nederland’ door Jan Ensing. Deze gids is
verkrijgbaar op de website van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
(www.gegarandeerdonregelmatig.nl).

