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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Nijkerk
Willem Alexanderplein 16
3862 CE Nijkerk
Coördinaten: 52°13'21" N   5°29'37" E

Horeca:
In centrum

Aan de rand van Nijkerk:
Moeke Nijkerk
Oude Barneveldseweg 98
3862 PS Nijkerk

Onderweg geen horeca
 
Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1546/6970

1. Vanaf voorkant station LA en bij overweg RA (Spoorstraat). 
In rechterbocht met knikje RD blijven gaan (Kleterstraat).  
Aan einde bij pleintje RD richting kerktoren (Langestraat) en  
bij kerk LA (Venestraat). Na huisnr 24 op kruising LA (Callen-
bachstraat), loop aan linkerkant. Bij rotonde Frieswijkstraat RD 
oversteken en even RD richting park. Bij 2e bankje LA, brugje 
over, na volgend brugje RA en na 20m RA tussen vijver en sloot 
door. Bij weg LA en verderop spoor onderdoor (Callenbachstraat). 
Ca 30m daarna LA wal op en boven RA, volg over wal wandelpad 
evenwijdig aan weg, verderop brugje over. Bij rotonde Hoefslag 
RD oversteken (Paasbosweg), volg wederom wandelpad over wal 
links. Daarna verder gaan over fietspad langs weg, onderweg ziet 
u links een moskee en een vijver. Na flauwe linkerbocht aan einde 
RA (Oude Barneveldseweg). 

2. Even voor rechterbocht, voor hotel/horeca 'Moeke', LA (Oude 
Barneveldseweg met rechts hotel en horeca). 10m voor einde RA, 
daarna LA stukje gras en eenleunig brugje over naar fietspad 
langs weg en daarop LA, blijf fietspad volgen. Bij Landgoed 
Balkenschoten drukke weg zeer voorzichtig oversteken en aan 
overkant verdergaan langs die weg. In linkerbocht bij paars 
klompenpadpaaltje RA, volg landweg met linkerbocht bosrand in. 
In flauwe linkerbocht voor boerderij via hekje RD!, rechts ziet u 
hekwerk. Aan einde, na weer zo'n hekje, op klinkerweg RA, links 
ziet u picknickbank. Na bijna 300m bij lantaarnpaal 24 LA, breed 
pad, wordt na hek smal. Verderop ziet u rechts een fraaie boerde-
rij. Daar RD, pad maakt iets verderop linkerbocht, wordt zeer 
fraaie bomenrijke lange landweg tussen akkers en grasland. 

Na het gezellige centrum van Nijkerk, wat bebouwing en een stukje langs 
een weg, kuiert u over bospaden en stille landwegen naar en door de 
Kruishaarse Heide en Landgoed Oldenaller. Daar wandelt u over prachtige 
landwegen en paden. De terugweg komt door kleinschalig boerenland waar 
u geniet van bijzonder fraaie boerderijen. Het laatste stukje naar het station 
loopt u over een fietspad, zijnde een voormalig havenspoorlijntje.  
Ongeveer eenderde van deze route gaat over verharde paden en wegen.

1 - Heide en boerenland

Provinciewandelgids   Gelderland / Veluwe

http://routefabriek.nl/routekaart/1546/6970


8 9Provinciewandelgids   Gelderland / Veluwe

Bij taartpunt van beukenbos maakt pad flauwe rechter- en daarna 
bij weilanden linkerbocht. Blijf halfverharde 'hoofdweg' volgen, sla 
geen zijpaden en -wegen in, ook niet in bochten. 

3. Aan einde eerst asfaltweg oversteken en aan overkant op 
fietspad LA. Kort daarna, na huisnr 166, RA, wordt na stukje 
klinkers landweg langs tuincentrum. Op hoek daarvan linker 
landweg volgen, maakt flauwe linkerbocht.  
Even voor huisnr 162 LA, grasvoetspoor onder hoogspanning. 
Voor hek RA, via hekopening bos in en rechts aanhoudend pad 
door bosrand volgen, negeer zijpaden, volg klompenpad.  
Aan einde bij Ap20763 RD (Deuverdenseweg) en na ruim 100m 
RA (Tweede Kruishaarseweg). Na ca 300m maakt pad linker- en 
rechterbocht om akker. Na wederom 300m op kruising met 
asfaltwegje RD, na stukje bos loopt u tussen weilanden.  
Aan einde LA, landweg. Aan einde op Achterridderweg LA.  
Na 250m bij boshoek RA, paadje met bordje Opengesteld en 
rechts hek, blijf pad met bochtjes meegaand volgen, laatste stuk 
is breed en recht, daar ziet u rechts diepe greppel. Aan einde RA 
(Beulekampersteeg) en na 200m LA, brede lange grassige bosweg 
(met slagboom) die u 1km blijft volgen. Na flauwe linkerbocht bij 
boerderij 2 RD, landweg. Aan einde op klinkerweg LA (Donkere-
steeg), links ziet u prachtige boerderijen. Na een paar bochtjes 
wordt klinkerweg bij bankje halfverharde weg met rechts fietspad. 

4. Ca 50m daarna LA (Oldenaller), blijf pad volgen, wordt smaller. 
Na lage wal (met links bankje), voor groot verruigd grasveld, RA, 
voetspoor met links dat veld en rechts lage bosrand.  
In volle bos gaat u hekje door en brugje over. Aan einde op 
fietspad RA. Aan einde daarvan bij bank RD (Deuverdenseweg).  
Op kruising RD, landweg (Deuverdenseweg). Tegenover boerderij 
6 LA, overstapje over, volg klompenpad met onderweg links/
rechts-knikje en daar overstapje. Na stuk graslandrand aan einde 
RA, asfaltwegje. Aan einde LA (Spochthoornseweg).  
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Na een kleine kilometer aan einde bij prachtige boerderijen LA 
(Wallersteeg), verderop loopt u langs spoor. Waar weg naar links 
buigt over grasveldje langs spoor naar overweg en daarop RA. 
Iets verderop volgt linkerbocht (Wallerstraat). Iets na huisnr 66 
(r) LA (Havenlijn, fietspad, zijnde voormalig havenspoorlijntje). 
Volg pad met rechterbochtje en langs wat industrie en spoor  
naar het station.


